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Słowniczek podstawowych poj�� i zwrotów u�ywanych w SIWZ
Ilekro� w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i we wszystkich dokumentach z ni� zwi�zanych 
wyst�puj� nast�puj�ce poj�cia lub zwroty nale�y przez to rozumie�: 

Zamawiaj�cy Wejherowski Zarz�d Nieruchomo�ci Komunalnych, ul. Jana III Sobieskiego 251, 84-200 Wejherowo

Wykonawca osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj�ca osobowo�ci prawnej, która 
ubiega si� o udzielenie zamówienia publicznego, zło�yła ofert� lub zawarła umow� w sprawie zamówienia 
publicznego, jak równie� w/w podmioty ubiegaj�ce si� wspólnie o udzielenie zamówienia;

Ustawa Pzp ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1986 
z pón. zm.); 

Specyfikacja lub SIWZ  niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie zał�czniki i inne dokumenty 
stanowi�ce jej integraln� cz���; 

Przedmiot zamówienia zakres prac do wykonania wynikaj�cy z opisu przedmiotu zamówienia (rozdz. IV SIWZ) oraz zał�czników 
stanowi�cych integraln� cz��� SIWZ, w tym Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (dalej: SOPZ); 

Oferta oferta, przewiduj�ca zgodnie z tre�ci� SIWZ, wykonanie zamówienia publicznego; 

Cena cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach 
towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1830 z pón. zm.); 

Najkorzystniejsza oferta oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnosz�cych si� do przedmiotu 
zamówienia publicznego; 

Zamówienie, o którym mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
Pzp 

zamówienie z wolnej r�ki udzielone, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 
dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, polegaj�ce na powtórzeniu podobnych usług 
lub robót budowlanych, je�eli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla 
zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita warto�� tego zamówienia 
została uwzgl�dniona przy obliczaniu jego warto�ci; 

Podwykonawca osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj�ca osobowo�ci prawnej, posiadaj�ca 
zdolno�� prawn�, która: 

a) zawarła z Wykonawc�, Podwykonawc� lub dalszym Podwykonawc� zaakceptowan� przez 
Zamawiaj�cego Umow� o podwykonawstwo na wykonanie cz��ci robót budowlanych słu��cych 
realizacji przez Wykonawc� przedmiotu zamówienia albo 

b) zawarła z Wykonawc� przedło�on� Zamawiaj�cemu umow� o podwykonawstwo, której 
przedmiotem s� dostawy lub usługi, stanowi�ce cz��� zamówienia publicznego, z wył�czeniem 
umów o podwykonawstwo o warto�ci mniejszej ni� 0,5 % warto�ci brutto Umowy, oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ, jako niepodlegaj�cy obowi�zkowi 
przedło�enia Zamawiaj�cemu. Wył�czenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 
umów o podwykonawstwo o warto�ci wi�kszej ni� 50 000,00 zł; 

Dokumentacja szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót (zwane dalej „STWiORB”), plany, rysunki, oraz inne dokumenty 
umo�liwiaj�ce jednoznaczne okre�lenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz 
uwarunkowa� i dokładnej lokalizacji ich wykonywania;

Umowa o podwykonawstwo umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem s� usługi, dostawy lub roboty 
budowlane stanowi�ce cz��� zamówienia publicznego, zawarta mi�dzy wybranym przez Zamawiaj�cego 
Wykonawc�, a innym podmiotem (podwykonawc�), a w przypadku zamówie� publicznych na roboty 
budowlane tak�e mi�dzy podwykonawc�, a dalszym podwykonawc� lub mi�dzy dalszymi 
podwykonawcami.

Grupa kapitałowa wszyscy przedsi�biorcy, którzy s� kontrolowani w sposób bezpo�redni lub po�redni przez jednego 
przedsi�biorc�, w tym równie� ten przedsi�biorca (def. w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 798 z pón. zm.); 

Operat kolaudacyjny zbiór dokumentów zawieraj�cy w szczególno�ci: 

a) dziennik budowy, 

b) o�wiadczenie kierownika budowy i robót, 
c) decyzje wła�ciwych jednostek i organów wymagane przepisami w tym dokonania wszelkich 

formalno�ci obj�tych Przedmiotem Umowy, tj. uzyskania od Pomorskiego Wojewódzkiego 
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Konserwatora Zabytków w Gda�sku potwierdzenia zako�czenia i odbioru ko�cowego prac 
obj�tych zamówieniem, 

d) protokół przekazania terenu budowy oraz wszelkie inne protokoły, nie zwi�zane z rozliczeniem 
budowy a spisane w trakcie trwania budowy (np. odbiorami technicznymi itp.), 

e) uwagi i zalecenia Nadzoru Inwestorskiego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikaj�cych i 
ulegaj�cych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalece� (protokoły odbioru robót 
ulegaj�cych zakryciu), 

f) atesty jako�ciowe, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów 
zgodnie z ST lub STWiOR lub ewentualnie Planem Zapewnienia Jako�ci oraz obowi�zuj�cymi 
przepisami prawa. Dokumentacja ma zawiera� zestawienie ilo�ciowe wykonanych robót, 

g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych zgodne z ST lub STWiOR 
lub ewentualnie Planem Zapewnienia Jako�ci oraz obowi�zuj�cymi przepisami prawa, 

h) protokoły odbiorów technicznych. 
Operat kolaudacyjny nale�y dostarczy� do Zamawiaj�cego w wersji papierowej i elektronicznej w 
formacie jakim została wykonana (forma edytowalna) oraz w formacie pdf. 

Przedsi�biorca rozumie si� przez to przedsi�biorc� w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 
przedsi�biorców (Dz. U. z 2018 poz. 646, z pón. zm.), a tak�e: 

a) osob� fizyczn�, osob� prawn�, a tak�e jednostk� organizacyjn� nie maj�c� osobowo�ci prawnej, 
której ustawa przyznaje zdolno�� prawn�, organizacyjn� lub �wiadcz�c� usługi o charakterze 
u�yteczno�ci publicznej, które nie s� działalno�ci� gospodarcz� w rozumieniu przepisów o 
przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsi�biorców, 

b) osob� fizyczn� wykonuj�c� zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadz�c�
działalno�� w ramach wykonywania takiego zawodu, 

c) osob� fizyczn�, która posiada kontrol�, w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, nad co najmniej jednym przedsi�biorc�, cho�by nie 
prowadziła działalno�ci gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - 
Prawo przedsi�biorców, je�eli podejmuje dalsze działania podlegaj�ce kontroli koncentracji, o 
której mowa w art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 

d) zwi�zek przedsi�biorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, z wył�czeniem przepisów dotycz�cych koncentracji; 

(def. w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z pón. zm.);  

Tajemnica przedsi�biorstwa zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z pón. zm..) informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsi�biorstwa lub inne informacje posiadaj�ce warto�� gospodarcz�, które jako cało�� lub w 
szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie s� powszechnie znane osobom zwykle zajmuj�cym 
si� tym rodzajem informacji albo nie s� łatwo dost�pne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z 
informacji lub rozporz�dzania nimi podj�ł, przy zachowaniu nale�ytej staranno�ci, działania w celu 
utrzymania ich w poufno�ci;

Pełnomocnictwo o�wiadczenie woli mocodawcy zło�one w formie pisemnej upowa�niaj�ce �ci�le okre�lon� osob� lub 
osoby do dokonywania w jego imieniu czynno�ci prawnych okre�lonych w pełnomocnictwie (tj. do 
reprezentowania Wykonawcy w post�powaniu o udzielenie zamówienia – podpisania oferty lub do 
reprezentowania w post�powaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego) wraz z 
dokumentami potwierdzaj�cymi, �e osoba wystawiaj�ca pełnomocnictwo jest do tego uprawniona;

Beneficjent polisy 
ubezpieczeniowej

(inaczej: uposa�ony, uprawniony) to osoba wskazana w polisie ubezpieczeniowej, która uprawniona jest 
do odbioru �wiadczenia lub odszkodowania.

TED TED (Tenders Electronic Daily) to internetowa wersja „Suplementu do Dziennika Urz�dowego Unii 
Europejskiej" po�wi�conego europejskim zamówieniom publicznym. 

eNotices Narz�dzie online umo�liwiaj�ce przygotowywanie ogłosze� o zamówieniach publicznych i publikowanie 

ich w Suplemencie do Dziennika Urz�dowego Unii Europejskiej. 

eNotices zapewnia dost�p do wszystkich standardowych formularzy u�ywanych w europejskich 

zamówieniach publicznych. Ten bezpłatny serwis pozwala na prac� w warunkach spersonalizowanych 

oraz przyspiesza proces przygotowania i publikacji ogłosze� o przetargach. eNotices pomaga te�
wyeliminowa� ewentualne bł�dy w ogłoszeniach i zachowa� zgodno�� z dyrektywami UE w sprawie 

procedur zamówie� publicznych. 

IDW Instrukcja Dla Wykonawców 
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Cz��� I – Instrukcja dla Wykonawców - IDW

Rozdział I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ�CEGO  

1.1. Zamawiaj�cym jest: 

Wejherowski Zarz�d Nieruchomo�ci Komunalnych 

ul. Jana III Sobieskiego 251, 84-200 Wejherowo 

tel. 58 /677 50 00, fax 58/ 677 50 00 wew. 25 i 43, e-mail: zamowienia@wznk.pl  

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /WZNK_WEJHEROWO/SkrytkaESP 

Godziny urz�dowania (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy): 

• poniedziałki: 7
00

- 17
00

• wtorki – czwartki 7
00

– 15
00

• pi�tki: 7
00

– 13
00

1.2. Informacje dotycz�ce zamówie� publicznych umieszczone s� na stronie internetowej 

Zamawiaj�cego, w cz��ci “PRZETARGI” http://www.wznk.pl/

1.3. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:  

 1. TED - (Tenders Electronic Daily) - https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do 

2. Strona internetowa Zamawiaj�cego http://www.wznk.pl/

3. Tablica ogłosze� w miejscu publicznie dost�pnym w siedzibie Zamawiaj�cego 

1.4.  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiaj�cych w celu zwi�zanym z 

post�powaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi�zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz�dzenie o ochronie 

danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj�, �e:  

� administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wejherowski Zarz�d Nieruchomo�ci Komunalnych 

� inspektorem ochrony danych osobowych w Wejherowskim Zarz�dzie Nieruchomo�ci Komunalnych jest 

Pani  Patrycja Falkowska, ul. 12 Marca 195 84-200 Wejherowo, e-mail: iod@um.wejherowo.pl, tel.: 

58 677 71 37 

� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b�d� na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi�zanym z 

post�powaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. UTRZYMANIE PORZ�DKU I CZYSTO�CI ORAZ UTRZYMANIE ZIMOWE NA 

TERENACH GMINY MIASTA WEJHEROWA W LATACH 2019-2021

� odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b�d� osoby lub podmioty, którym udost�pniona zostanie 

dokumentacja post�powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

� Pani/Pana dane osobowe b�d� przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zako�czenia post�powania o udzielenie zamówienia, a je�eli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

� obowi�zek podania przez Pani�/Pana danych osobowych bezpo�rednio Pani/Pana dotycz�cych jest 

wymogiem ustawowym okre�lonym w przepisach ustawy Pzp, zwi�zanym z udziałem w post�powaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okre�lonych danych wynikaj� z ustawy 

Pzp;
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� w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b�d� podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

� posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dost�pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz�cych; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych** 

− na podstawie art. 18 RODO prawo ��dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrze�eniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*** 

� nie przysługuje Pani/Panu:

− w zwi�zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni�cia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowaw art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy�
podstaw� prawn� przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyja�nienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo�e skutkowa� zmian� wyniku 
post�powania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmian� postanowie� umowy w zakresie 
niezgodnym z ustaw� Pzp oraz nie mo�e narusza� integralno�ci protokołu oraz jego zał�czników. 
*** Wyja�nienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze �rodków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa�ne wzgl�dy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub pa�stwa członkowskiego. 

  

Rozdział II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

2.1. Niniejsze post�powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 
i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych – tekst jednolity 

opublikowany w Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, zwanej w tre�ci „ustaw� Pzp”. 

2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejsz� Specyfikacj� Istotnych Warunków Zamówienia, zwan�
dalej „SIWZ”, zastosowanie maj� przepisy ustawy Pzp (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1986), 

rozporz�dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

mo�e ��da� zamawiaj�cy od wykonawcy w post�powaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r. 

poz. 1126) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. 

poz. 1025 z pón. zm). 

2.3. Warto�� zamówienia przekracza równowarto�ci kwoty okre�lonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, OPIS CZ��CI ZAMÓWIENIA,
LICZBA CZ��CI ZAMÓWIENIA, NA KTÓR� WYKONAWCA, MO�E
ZŁO�Y	 OFERT�

3.1. Przedmiotem zamówienia jest ł�czne �wiadczenie usług: 

 1. Utrzymanie porz�dku i czysto�ci polegaj�cej na mechanicznym i r�cznym sprz�taniu ulic, 
chodników, placów, posesji oraz obiektów administrowanych  przez WZNK. Wykonawca 

zobowi�zany jest wykona� zlecone prace terminowo i dokładnie, zachowuj�c standardy wskazane 

przez Zamawiaj�cego w Cz��ci III SIWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia – OPZ (dalej OPZ). 

 2. Zimowe utrzymanie ulic, chodników i placów polegaj�ce na zwalczaniu �lisko�ci poprzez 

zastosowanie na drogach w pierwszej kolejno�ci utrzymania – posypywanie piaskiem, piaskiem z sol�, 
usuwanie błota po�lizgowego oraz ubitych i zlodowaciałych warstw �niegu. Od�nie�anie i 
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posypywanie odbywa si� na całej szeroko�ci jezdni, aby nie powodowa� jej zw��enia. Wykonawca 

zobowi�zany jest wykona� zlecone prace terminowo i dokładnie, zachowuj�c kolejno�� od�nie�ania 

wskazan� przez Zamawiaj�cego w OPZ. Wykonawca b�dzie prowadzi� akcj� zima korzystaj�c ze 

�rodków jakie mog� by� u�ywane na drogach publicznych i placach zgodnie z Rozporz�dzeniem 

Ministra �rodowiska  z dnia 27 padziernika 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków stosowania 

�rodków, jakie mog� by� u�ywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. nr 

230 poz. 1960). Do obowi�zków  Wykonawcy nale�e� b�dzie przygotowanie mieszanki, szybkie 

uzupełnienie piasku i soli umo�liwiaj�ce zachowanie ci�gło�ci �wiadczonej usługi. Usługa b�dzie 

prowadzona w trybach opisanych w OPZ.  

 3. Usługi, o których mowa w pkt. 1 i 2 �wiadczone b�d� zamiennie w miar� potrzeb wynikaj�cych z 

panuj�cych warunków atmosferycznych. 

 4. Usługi obj�te przedmiotem zamówienia nale�y wykonywa� zgodnie z OPZ. 

3.2 Ustalenia dotycz�ce przedmiotu zamówienia: 

1. Zamawiaj�cy nie dopuszcza składania ofert cz��ciowych. Przedmiotowe zamówienie nie jest 

podzielone na cz��ci. 

2. Zamawiaj�cy nie dopuszcza mo�liwo�ci składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiaj�cy przewiduje realizacje zamówie
, polegaj�cych na powtórzeniu podobnych 
usług, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.  

 1. Zamawiaj�cy przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenie 

Wykonawcy podobnych usług  

 2. Zamówienia te b�d� polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju prac, jak te które stanowi�
przedmiot niniejszego  zamówienia podstawowego okre�lonego w SIWZ. 

 3. Warto�� zamówie�, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp została uwzgl�dniona 

przy okre�laniu warto�ci przedmiotowego zamówienia.    

 4. Maksymalny zakres i opis przewidzianych zamówie� (usług) podobnych dla ka�dego z 

wymienionych w  ust. 3.1 zawarty jest w OPZ – Cz��� III SIWZ 

 5. Zamówienia polegaj�ce na powtórzeniu podobnych usług w zakresie przewidzianym w 

niniejszym SIWZ mog� by� udzielane zgodnie z nast�puj�cymi warunkami: 

  5.1 Zamawiaj�cy musi posiada� �rodki finansowe na sfinansowanie danego zamówienia,

  5.2 dane zamówienie zostanie udzielone w ramach ustawowej procedury zamówienia z 

 wolnej r�ki, 

  5.3 dane zamówienie b�dzie realizowane zgodnie ze specyfikacjami obowi�zuj�cymi dla 

 zamówienia podstawowego oraz wymogami umownymi analogicznymi, jak dla 

 zamówienia podstawowego. 

4. Zamawiaj�cy nie przewiduje mo�liwo�ci prowadzenia rozlicze� w walutach obcych. Rozliczenia 

pomi�dzy Wykonawc� a Zamawiaj�cym b�d� dokonywane w złotych polskich (PLN). 

5. Zamawiaj�cy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani udzielenia 

zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 

6. Zamawiaj�cy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

7. Przedmiotem niniejszego post�powania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

8. Zamawiaj�cy nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w post�powaniu, z zastrze�eniem art. 93 

ust. 4 ustawy Pzp. 
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9. Zamawiaj�cy nie zastrzega obowi�zku osobistego wykonania przez Wykonawc� kluczowych 

cz��ci zamówienia na usługi.  

    Wykonawca mo�e powierzy� wykonanie cz��ci zamówienia Podwykonawcy. Zamawiaj�cy na 

podstawie art. 36b ustawy Pzp ��da wskazania przez Wykonawc� cz��ci zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzy� podwykonawcy i podania przez Wykonawc� firmy 

podwykonawców (o ile wiadomo) (w formularzu oferty pkt 15 – zał�cznik nr 1 do SIWZ).
Powierzenie wykonania cz��ci zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialno�ci za nale�yte wykonanie tego zamówienia. Pozostałe warunki dotycz�ce 
podwykonawstwa okre�lone zostały w rozdziale XVIII SIWZ.

3.3 Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiaj�cy wymaga zatrudnienia, przez Wykonawc� lub 
podwykonawc�, na podstawie umowy o prac� osób wykonuj�cych usługi obj�te przedmiotem 
zamówienia, których czynno�ci polegaj� na wykonaniu: 

• od�nie�ania ulic przy wykorzystaniu pojazdów ci��arowych z pługiem przeciw�nie�nym 
lekkim,. 

• od�nie�ania ulic z wykorzystaniem pojazdu ci��arowego z pługiem typu szpic, 
• zamiatanie ulic z wykorzystaniem zamiatarki ulicznej 
• zamiatanie chodników z wykorzystaniem zamiatarki chodnikowej 

Sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 3.3 niniejszej IDW

uprawnienia Zamawiaj�cego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawc� wymaga� oraz sankcji

z tytułu niespełnienia tych wymaga� okre�lone zostały w Wzorze Umowy, cz��� II do SIWZ. 

3.4 Nazwy i kody CPV 

Kod CPV Nazwa

90610000-6 Usługi sprz�tania i zamiatania ulic

90500000-2 Usługi zwi�zane z odpadami

90630000-2 Usługi usuwania oblodze�

90620000-9 Usługi od�nie�ania

Technologia wykonywania usług  oraz opis parametrów technicznych i standardów jako�ciowych został 
przedstawiony Opisie Przedmiotu Zamówienia -  stanowi�cym III cz��� SIWZ 

3.5 Zamawiaj�cy nie przewiduje okre�lenia w opisie przedmiotu zamówienia wymaga� dotycz�cych 
aspektów gospodarczych, �rodowiskowych, społecznych zwi�zanych z innowacyjno�ci� lub 
zatrudnieniem, o których mowa w art. 29 ust. 4  ustawy Pzp. 

3.6 Zamawiaj�cy nie przewiduje okre�lenia w opisie przedmiotu zamówienia wymaga�, o których 
mowa w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. 

3.7 Wykonawca ponosi pełn� odpowiedzialno�� za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków 
realizacji zamówienia. 

3.8 Ustalenia organizacyjne zwi�zane z �wiadczeniem usług, o których mowa w  ust. 3.1 oraz 
wymagania stawiane Wykonawcy, okre�lone zostały we Wzorze Umowy, stanowi�cym cz��� II 
do niniejszej SIWZ. 

3.9 Wizja lokalna w terenie. 
 Nie dotyczy  
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3.10  Rozwi�zania równowa�ne. 

1. Wsz�dzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, ródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich 
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 
Zamawiaj�cy dopuszcza oferowanie przez Wykonawc� materiałów lub rozwi�za� równowa�nych w 
stosunku do opisanych w przedmiotowym post�powaniu, pod warunkiem, �e nie obni�� okre�lonych 
w dokumentach standardów, b�d� posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub 
dopuszczenia oraz zapewni� �wiadczenie usług, b�d�cych przedmiotem zamówienia zgodnie z 
oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiaj�cego okre�lonymi w SIWZ. Wskazanie w OPZ 
przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen 
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu 
doprecyzowanie oczekiwa� Zamawiaj�cego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi 
wył�cznie wzorzec jako�ciowy przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiaj�cy wymaga od 
Wykonawcy stosownie do tre�ci art. 30 ust. 5 ustawy Pzp zło�enia stosownych dokumentów 
uwiarygodniaj�cych zastosowanie rozwi�za� równowa�nych. W przypadku, gdy Wykonawca nie 
zło�y w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równowa�nych materiałów lub urz�dze� lub 
rozwi�za�, to rozumie si� przez to, �e do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia 
uj�to materiały i urz�dzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia; w 
zwi�zku z tym Wykonawca jest zobowi�zany zastosowa� do �wiadczenia usług, b�d�cych 
przedmiotem zamówienia  materiały lub urz�dzenia lub rozwi�zania zaproponowane w OPZ. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwi�zania równowa�ne, w tym materiały, 
urz�dzenia i inne elementy, zobowi�zany jest wykona� i zał�czy� do oferty zestawienie wszystkich 
zaproponowanych rozwi�za� równowa�nych (np. materiałów, urz�dze� oraz innych elementów 
równowa�nych) i wykaza� ich równowa�no�� w stosunku do rozwi�za� (np. materiału, urz�dzenia i 
innego elementu) opisanych OPZ, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w OPZ, których dotyczy. 

3. Opis zaproponowanych rozwi�za� równowa�nych powinien by� doł�czony do oferty i musi by� na 
tyle szczegółowy, �eby Zamawiaj�cy przy ocenie ofert mógł oceni� spełnienie wymaga� dotycz�cych 
ich wła�ciwo�ci funkcjonalnych, jako�ciowych i parametrów oraz rozstrzygn��, czy zaproponowane 
rozwi�zania s� równowa�ne. Oznacza to, �e na Wykonawcy spoczywa obowi�zek wykazania, �e 
oferowane przez niego rozwi�zania (np. materiały, urz�dzenia i inne elementy) s� równowa�ne w 
stosunku do opisanych przez Zamawiaj�cego. 

4. Rozwi�zania wynikaj�ce z zastosowania przez Wykonawc� materiałów, urz�dze� i innych 
elementów równowa�nych nie mog� wywoła� �adnych zmian układu funkcjonalnego i parametrów 
techniczno-u�ytkowych. 

5. Wszystkie znaki towarowe, patenty lub �wiadectwa pochodzenia, ródła lub szczególnego procesu 
a tak�e normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji 
technicznych wskazane w OPZ nale�y traktowa� wył�cznie jako przykładowe dla zobrazowania 
opisywanych parametrów i wymogów technicznych. Zamawiaj�cy dopuszcza zastosowanie 
materiałów, urz�dze� równowa�nych, tj. o parametrach funkcjonalnych nie gorszych ni� wskazane 
przez Zamawiaj�cego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji przetargowej parametry i wymogi 
techniczne przykładowych materiałów, urz�dze� s� parametrami minimalnymi, chyba, �e zapis mówi 
inaczej. 

6. Stosownie do ust. 5 powy�ej, do wszystkich znaków towarowych, patentów lub �wiadectw 
pochodzenia, ródła lub szczególnego procesu a tak�e norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w OPZ dopisuje 
si� wyrazy „lub równowa�ne”. 
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Celem niniejszego post�powania jest �wiadczenie usług okre�lonych w SIWZ a nie wykorzystanie 

materiałów, urz�dze� itp. konkretnej marki lub producenta. Z tych wzgl�dów Zamawiaj�cy doło�ył 

nale�ytej staranno�ci, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, 	ródła lub szczególnego procesu, które mogłoby 

doprowadzi� do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Je�eli 
pomimo tego, oka�e si�, �e w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w zał�cznikach do niej wyst�puj� takie 

wskazania, nie nale�y ich traktowa� jako wymaga� odnosz�cych si� do przedmiotu zamówienia, a nale�y 
je rozpatrywa� wył�cznie w kategoriach wskaza� o charakterze informacyjnym niewi���cych dla 

wykonawców). Z tych wzgl�dów, oferta, która nie b�dzie odpowiadała takim wskazaniom nie b�dzie 

uznawana za niezgodn� z tre�ci� SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona. W sytuacji, gdy 

wymagania w SIWZ przekraczaj� wymagania zawarte w normach zastosowanie maj� postanowienia 

zawarte w SIWZ. Zamawiaj�cy dopuszcza zaoferowanie, a nast�pnie zastosowanie materiałów lub 

urz�dze� pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych ni� te opisane w dokumentacji 

przetargowej. 

Rozdział IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

4.1. Zamawiaj�cy wymaga realizacji przedmiotu  zamówienia w terminie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 

31.12.2021 r. – w zale�no�ci od potrzeb i warunków atmosferycznych przy zachowaniu szybko�ci 

reagowania i zachowaniu standardów utrzymania porz�dku i czysto�ci oraz utrzymania zimowego, 

wskazanych w OPZ. Terminy rozpocz�cia i zako�czenia �wiadczenia danych usług wskazane b�d�

przez Zamawiaj�cego i zale�ne s� od potrzeb wynikaj�cych z panuj�cych warunków 

atmosferycznych. 

4.2. Przez zako�czenie realizacji przedmiotu zamówienia rozumie si� dat� podpisania protokołu odbioru 
za zrealizowan� usług� bez uwag przez przedstawicieli Zamawiaj�cego i Wykonawcy. 

Rozdział V. WARUNKI UDZIAŁU W POST�POWANIU

5.1 O udzielenie zamówienia mog� ubiega� si� Wykonawcy, którzy: 

1. nie podlegaj� wykluczeniu w okoliczno�ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 
5 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez Zamawiaj�cego w Ogłoszeniu o zmówieniu oraz 
SIWZ; 

2. spełniaj� warunki udziału w post�powaniu dotycz�ce: 

a)  kompetencji lub uprawnie
 do prowadzenia okre�lonej działalno�ci zawodowej, o ile 

wynika to z odr�bnych przepisów: 

Zamawiaj�cy uzna powy�szy warunek za spełniony, je�eli Wykonawca wyka�e, �e posiada: 

• aktualne zezwolenie wydane przez wła�ciwy organ na zbieranie lub na zbieranie i 

przetwarzanie odpadów, zgodnie z ustaw� z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 poz. 992) lub pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w 

ustawie  z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony �rodowiska (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2018 r. poz. 799);   

• aktualne zezwolenie wydane przez wła�ciwy organ na prowadzenie działalno�ci w 

zakresie transportu odpadów zgodnie z ustaw� z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 992);  

• aktualny wpis do rejestru działalno�ci regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od wła�cicieli nieruchomo�ci zgodnie z ustaw� z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o 
utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach  (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454);  

Wskazane wy�ej dokumenty dotycz�ce wykazania kompetencji lub uprawnie� do prowadzenia 

okre�lonej działalno�ci zawodowej winny obejmowa� odpady dotycz�ce przedmiotu zamówienia, to jest:  
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Kod 

odpadu 

Rodzaj odpadu 

02 01 06 Odchody zwierz�ce 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

15 01 04 Opakowania z metali 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 

15 01 07 Opakowania ze szkła 

20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie 

20 01 01 Papier i tektura 

20 01 02 Szkło 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 

20 01 40 Metale 

20 02  Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) 

20 02 01 Odpady ulegaj�ce biodegradacji 

20 02 02 Gleba i zmienia, w tym kamienie 

20 03 Inne odpady komunalne 

20 03 01 Niesegrowane (zmieszane) odpady komunalne 

20 03 02 Odpady z targowisk 

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i parków 

Zamawiaj�cy uzna warunek za spełniony równie� w przypadku, gdy Wykonawca posiada 

zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwienie odpadów i na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 roku o odpadach jest zwolniony z obowi�zku uzyskania zezwolenia na transport 

odpadów. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek, je�eli wyka�e

ł�cznie, �e:

posiada �rodki finansowe lub zdolno�� kredytow� w wysoko�ci min. 1 500.000,00 PLN, jest 
ubezpieczony od odpowiedzialno�ci cywilnej w zakresie prowadzonej działalno�ci, zwi�zanej z 
przedmiotem zamówienia na sum� gwarancyjn� min. 1 000.000,00 PLN 

UWAGA 1 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie zamówienia, spełnienie 
wy�ej wymienionego warunku Wykonawcy mog� wykaza� ł�cznie.   

c) zdolno�ci technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, je�eli wyka�e, �e:

a. wykonał nale�ycie, w szczególno�ci wykonał zgodnie z przepisami prawa i 
prawidłowo uko�czył, nie wcze�niej ni� w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a je�eli okres prowadzenia działalno�ci jest krótszy – w tym okresie wykonał, a 
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w przypadku �wiadcze� okresowych lub ci�głych równie� wykonuje co najmniej dwie usługi, z 
których ka�da: 

• polegała lub polega na utrzymaniu zimowym terenów obejmuj�cym swym zakresem 
od�nie�anie i posypywanie piaskiem lub mieszank� soli i piasku ulic, chodników i 
placów, 

• �wiadczona była lub jest przez okres minimum jednego pełnego sezonu zimowego, 
przy czym za jeden sezon zimowy Zamawiaj�cy uzna sytuacj�, gdy usługa �wiadczona 
była lub jest w okresie ci�głym przez trzy miesi�ce lub sytuacj�, gdy usługa była lub 
jest �wiadczona w ci�gu 1 roku kalendarzowego o ł�cznym okresie minimum trzech 
miesi�cy 

• �wiadczona była lub jest na terenach o powierzchni ł�cznej minimum 100 000,00 m2

• jest o warto�ci nie mniejszej ni� 400 000,00 zł brutto 

oraz 
wykonał nale�ycie, w szczególno�ci wykonał zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo 
uko�czył, nie wcze�niej ni� w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
je�eli okres prowadzenia działalno�ci jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku 
�wiadcze� okresowych lub ci�głych równie� wykonuje co najmniej dwie usługi, z których 
ka�da: 

•  polegała lub polega na utrzymaniu porz�dku poprzez sprz�tanie r�czne terenów (ulic,    
chodników, placów, posesji, obiektów rekreacyjnych) oraz zamiatanie mechanicznym 
terenów (ulic, chodników placów), 

• �wiadczona była lub jest przez okres nie krótszy ni� dziewi�� kolejnych miesi�cy 
kalendarzowych, 

• jest o warto�ci nie mniejszej ni� 500 000,00 zł brutto 

UWAGA 1 

1. W przypadku usług wykonywanych do oceny spełnienia powy�szego warunku Zamawiaj�cy 

b�dzie brał pod uwag� tylko t� cz��� usług wykonywanej, która została zrealizowana do 

terminu składania ofert. 

UWAGA 2 

W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez Wykonawc� jako spełniaj�cy warunek 

(okre�lone w zał�cznik nr …. do SIWZ), rozliczenie pomi�dzy Wykonawc� a Zamawiaj�cym 

zostało dokonane w innej walucie ni� w złotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) 

dokona przeliczenia warto�ci wykonanych zamówie� w innej walucie ni� w złotych polskich – 

na podstawie �redniego kursu złotego w stosunku do walut obcych okre�lonego w Tabeli 

Kursów A �rednich walut obcych Narodowego Banku Polskiego  

(https://www.nbp.pl/Kursy/KursyA.html) na dzie� przekazania ogłoszenia o zamówieniu  do 

„Suplementu do Dziennika Urz�dowego Unii Europejskiej" po�wi�conego europejskim 

zamówieniom publicznym – TED, a je�eli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do powy�szego 

przeliczenia zastosowany b�dzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem. 

b. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym 
Zamawiaj�cy uzna powy�szy warunek za spełniony, je�eli Wykonawca wyka�e, �e dysponuje 
lub b�dzie dysponował niezb�dnym do wykonania zamówienia narz�dziami , urz�dzeniami i 
sprz�tem technicznym: 

• 2 pługopiaskarki, 
• 2 pojazdami ci��arowymi z pługiem przeciw�nie�nym lekkim, 
• 1 pojazdem ci��arowym z pługiem typu szpic, 
• 1 ładowark�, 
• 1 zamiatark� uliczn�, 
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• 1 zamiatark� chodnikow�. 
Dla wszystkich wy�ej wymienionych urz�dze�, wymienionego sprz�tu technicznego i narz�dzi 
wymagana jest ł�czno�� telefoniczna 

UWAGA 1 

Poprzez ł�czno�� telefoniczn� Zamawiaj�cy rozumie aparatur� telefoniczn� zamontowan� w 

samochodzie zapewniaj�ca stały kontakt telefoniczny lub posiadanie prze operatora danego pojazdu 

telefonu komórkowego zapewniaj�cego stały kontakt telefoniczny. 

 c. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiaj�cy uzna powy�szy warunek za spełniony, je�eli Wykonawca wyka�e, �e dysponuje 
lub b�dzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadaj�cymi 
kwalifikacje zawodowe tj.: 

• minimum 2 osobami pełni�cymi zamiennie zadania słu�b dy�urnych  - całodobowo, 
które b�d� odpowiedzialne za przyjmowanie zlece� i przekazywanie meldunków o 
przejezdno�ci dróg, 

• minimum 8 osobami posiadaj�cymi stosowne uprawnienia do obsługi wymaganych 
jednostek sprz�towych, o których mowa powy�ej (w b.). 
Zamawiaj�cy dopuszcza mo�liwo�� ł�czenia powy�szych funkcji. 

5.2 Zamawiaj�cy okre�lił warunki udziału w post�powaniu wyra�aj�c je jako minimalne poziomy
zdolno�ci.

5.3 Zamawiaj�cy mo�e, na ka�dym etapie post�powania, uzna�, �e Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolno�ci, je�eli zaanga�owanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 
w inne jego przedsi�wzi�cia gospodarcze mo�e mie� negatywny wpływ na realizacj� zamówienia. 

5.4 Wykonawca mo�e, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 5.1 ppkt. 2 
lit. b) i c) niniejszego rozdziału w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego cz��ci, polega� na zdolno�ciach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezale�nie od charakteru 
prawnego ł�cz�cych go z nim stosunków prawnych. 

5.5 Zamawiaj�cy jednocze�nie informuje, i� „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 5.4 niniejszej 
SIWZ wyst�pi wył�cznie w przypadku kiedy: 

1. Wykonawca, który polega na zdolno�ciach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
Zamawiaj�cemu, �e realizuj�c zamówienie, b�dzie dysponował niezb�dnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególno�ci przedstawiaj�c zobowi�zanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezb�dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 

2. Zamawiaj�cy oceni, czy udost�pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno�ci techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj� na wykazanie przez 
Wykonawc� spełniania warunków udziału w post�powaniu oraz zbada, czy nie zachodz� wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy 
Pzp, 

3. w odniesieniu do warunków dotycz�cych wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
do�wiadczenia, wykonawcy mog� polega� na zdolno�ciach innych podmiotów, je�li podmioty te 
realizuj� usługi, do realizacji których te zdolno�ci s� wymagane. 

5.6 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowi�zał si� do udost�pnienia zasobów, za szkod� poniesion� przez 
Zamawiaj�cego, powstał� wskutek nieudost�pnienia zasobów, chyba �e za nieudost�pnienie 
zasobów nie ponosi winy. 

5.7 Je�eli zdolno�ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 
którym mowa w pkt. 5.4 niniejszego rozdziału, nie potwierdzaj� spełnienia przez Wykonawc�
warunków udziału w post�powaniu lub zachodz� wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
Zamawiaj�cy ��da, aby Wykonawca w terminie okre�lonym przez Zamawiaj�cego: 

1. zast�pił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
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2. zobowi�zał si� do osobistego wykonania odpowiedniej cz��ci zamówienia, je�eli wyka�e 
zdolno�ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj� finansow� lub ekonomiczn�, o których mowa w 
pkt. 5.1 ppkt. 2 lit. b) i c) niniejszego rozdziału. 

Rozdział Va. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1
PKT 12-23 I UST. 5 USTAWY PZP

5a.1 Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z post�powania o udzielenie zamówienia wyklucza si�: 
1. Wykonawc�, który nie wykazał spełniania warunków udziału w post�powaniu lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia; 
2. Wykonawc� b�d�cego osob� fizyczn�, którego prawomocnie skazano za przest�pstwo: 

a)  o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, 
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 
r. poz. 1600 z pón. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z pón. zm.), 

b)  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z pón. zm.), 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj�cym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769) 

3. Wykonawc�, je�eli urz�duj�cego członka jego organu zarz�dzaj�cego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przest�pstwo, o którym mowa w pkt 5a.1 ppkt 2 niniejszego rodziału, 

4. Wykonawc�, wobec którego wydano prawomocny wyrok s�du lub ostateczn� decyzj�
administracyjn� o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba �e Wykonawca dokonał płatno�ci nale�nych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wi���ce porozumienie w sprawie spłaty tych nale�no�ci; 

5.  Wykonawc�, który w wyniku zamierzonego działania lub ra��cego niedbalstwa wprowadził 
Zamawiaj�cego w bł�d przy przedstawieniu informacji, �e nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w post�powaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawi�
wymaganych dokumentów; 

6. Wykonawc�, który w wyniku lekkomy�lno�ci lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzaj�ce w bł�d Zamawiaj�cego, mog�ce mie� istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiaj�cego w post�powaniu o udzielenie zamówienia; 

7. Wykonawc�, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłyn�� na czynno�ci Zamawiaj�cego 
lub pozyska� informacje poufne, mog�ce da� mu przewag� w post�powaniu o udzielenie 
zamówienia; 

8.  Wykonawc�, który brał udział w przygotowaniu post�powania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a tak�e osoba wykonuj�ca prac� na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o �wiadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
post�powania, chyba �e spowodowane tym zakłócenie konkurencji mo�e by� wyeliminowane w 
inny sposób ni� przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w post�powaniu; 

9.  Wykonawc�, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie maj�ce na celu zakłócenie 
konkurencji mi�dzy wykonawcami w post�powaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiaj�cy 
jest w stanie wykaza� za pomoc� stosownych �rodków dowodowych; 

10. Wykonawc� b�d�cego podmiotem zbiorowym, wobec którego s�d orzekł zakaz ubiegania si� o 
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 padziernika 2002 r. o odpowiedzialno�ci 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grob� kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703); 

11. Wykonawc�, wobec którego orzeczono tytułem �rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania si� o 
zamówienia publiczne; 

12. wykonawców, którzy nale��c do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, ze zm.), 
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zło�yli odr�bne oferty, oferty cz��ciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
post�powaniu, chyba �e wyka��, �e istniej�ce mi�dzy nimi powi�zania nie prowadz� do 
zakłócenia konkurencji w post�powaniu o udzielenie zamówienia. 

5a.2 Dodatkowo Zamawiaj�cy przewiduje wykluczenie Wykonawcy podstawie art. 24 ust.5 ustawy Pzp: 

1. w stosunku do którego otwarto likwidacj�, w zatwierdzonym przez s�d układzie w 
post�powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj�
jego maj�tku lub s�d zarz�dził likwidacj� jego maj�tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z pón. zm.) lub którego 
upadło�� ogłoszono, z wyj�tkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadło�ci zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s�du, je�eli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidacj� maj�tku upadłego, chyba �e s�d zarz�dził likwidacj� jego maj�tku 
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadło�ciowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2344 z pón. zm.), 

2. który w sposób zawiniony powa�nie naruszył obowi�zki zawodowe, co podwa�a jego 
uczciwo��, w szczególno�ci gdy Wykonawca, w wyniku zamierzonego działania lub ra��cego 
niedbalstwa, nie wykonał lub nienale�ycie wykonał zamówienie, co Zamawiaj�cy jest w stanie 
wykaza� za pomoc� stosownych �rodków dowodowych, 

3. je�eli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione 
do reprezentowania Wykonawcy pozostaj� w relacjach okre�lonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 
ustawy Pzp z: 

a) Zamawiaj�cym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiaj�cego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które zło�yły o�wiadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp, 
- chyba, �e jest mo�liwe zapewnienie bezstronno�ci  po stronie zamawiaj�cego w inny sposób ni�
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w post�powaniu. 

4. który, z przyczyn le��cych po jego stronie, nie wykonał albo nienale�ycie wykonał, w istotnym 
stopniu, wcze�niejsz� umow� w sprawie zamówienia publicznego lub umow� koncesji, zawart�
z Zamawiaj�cym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do 
rozwi�zania umowy lub zas�dzenia odszkodowania, 

5. b�d�cego osob� fizyczn�, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko �rodowisku, je�eli za jego popełnienie wymierzono 
kar� aresztu, ograniczenia wolno�ci lub kar� grzywny nie ni�sz� ni� 3.000 złotych, 

6. je�eli urz�duj�cego członka jego organu zarz�dzaj�cego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa 
w pkt 5, 

7. wobec którego wydano ostateczn� decyzj� administracyjn� o naruszeniu obowi�zków 
wynikaj�cych z przepisów prawa pracy, prawa ochrony �rodowiska lub przepisów o 
zabezpieczeniu społecznym, je�eli wymierzono t� decyzj� kar� pieni��n� nie ni�sz� ni� 3.000 
złotych, 

8 który naruszył obowi�zki dotycz�ce płatno�ci podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiaj�cy jest w stanie wykaza� za pomoc� stosownych 
�rodków dowodowych, z wyj�tkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy 
Pzp, chyba �e Wykonawca dokonał płatno�ci nale�nych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wi���ce 
porozumienie w sprawie spłaty tych nale�no�ci. 

5a.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 
ustawy Pzp, mo�e przedstawi� dowody na to, �e podj�te przez niego �rodki s� wystarczaj�ce do 
wykazania jego rzetelno�ci, w szczególno�ci udowodni� naprawienie szkody wyrz�dzonej przest�pstwem 
lub przest�pstwem skarbowym, zado��uczynienie pieni��ne za doznan� krzywd� lub naprawienie szkody, 
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wyczerpuj�ce wyja�nienie stanu faktycznego oraz współprac� z organami �cigania oraz podj�cie 
konkretnych �rodków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które s� odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przest�pstwom lub przest�pstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
post�powaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si�, je�eli wobec Wykonawcy, 
b�d�cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s�du zakaz ubiegania si� o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłyn�ł okre�lony w tym wyroku okres obowi�zywania tego zakazu. 

5a.4 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, je�eli Zamawiaj�cy, uwzgl�dniaj�c wag� i szczególne 
okoliczno�ci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczaj�ce dowody, o których mowa w pkt. 5a.3. 

5a.5 Zamawiaj�cy mo�e wykluczy� Wykonawc� na ka�dym etapie post�powania. 

Rozdział VI. WYKAZ O�WIADCZE� LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJ�CYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POST�POWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA.

6.1 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post�powaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedło�y� ni�ej wymienione dokumenty: 

1. Do oferty ka�dy Wykonawca musi zło�y�, aktualne na dzie� składania ofert, o�wiadczenie, w 
formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwany dalej JEDZ) stanowi�ce wst�pne 
potwierdzenie w przedmiocie:  

a)  braku podstaw do wykluczenia z post�powania, 

b)  spełnieniu warunków udziału w post�powaniu (Zamawiaj�cy wymaga wypełnienia w tym 
zakresie – w cz��ci IV – jedynie sekcji �, czyli ogólnego o�wiadczenia dotycz�cego wszystkich 
kryteriów kwalifikacji. Wykonawca mo�e zatem ograniczy� si� do wypełnienia sekcji � i nie musi 
wypełnia� �adnej z pozostałych sekcji w cz��ci IV).  
Tre�� JEDZ powinna by� zgodna z formularzem udost�pnionym w ramach niniejszej SIWZ (wzór 
przedmiotowego o�wiadczenia stanowi zał�cznik nr 2 do IDW – o�wiadczenie to winno zosta�
zło�one w postaci elektronicznej i by� opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby 
uprawnionej do zło�enia takiego o�wiadczenia w imieniu podmiotu, którego JEDZ dotyczy oraz 
winno zosta� przekazane Zamawiaj�cemu zgodnie z zapisami IDW (dział VII).  

2.  Wykonawca, który zamierza powierzy� wykonanie cz��ci zamówienia podwykonawcom,       
zamieszcza informacje o Podwykonawcach w cz��ci II sekcja D w składanym  JEDZ. Zamawiaj�cy 
nie wymaga składania odr�bnych JEDZ dla Podwykonawców, którym Wykonawca zamierza 
powierzy� wykonanie cz��ci zamówienia, nie b�d�cych jednocze�nie podmiotami, o których mowa 
w art. 22a ustawy Pzp. 

3.  Wykonawca, który powołuje si� na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje si� na ich zasoby - 
warunków udziału w post�powaniu składa o�wiadczenie, o którym mowa w ust. 6.1. pkt. 1 w 
formie osobnych JEDZ dotycz�cych tych podmiotów – wg wzoru zał�cznika nr 2 do IDW. 
JEDZ dotycz�cy tych podmiotów przekazywane s� (składane) zgodnie z zapisami działu VII 
IDW.  

4.  Wykonawca mo�e w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w post�powaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego cz��ci, polega� na zdolno�ciach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezale�nie od charakteru prawnego ł�cz�cych go z nim stosunków prawnych. 

5.  Wykonawca, który polega na zdolno�ciach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodni�
zamawiaj�cemu, �e realizuj�c zamówienie, b�dzie dysponował niezb�dnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególno�ci przedstawiaj�c zobowi�zanie tych podmiotów do oddania mu do 
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dyspozycji niezb�dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Projekt zobowi�zania 
stanowi zał�cznik nr 2a do IDW. Zobowi�zanie nale�y zło�y� zgodnie z zapisami działu VII IDW. 

6.  Zamawiaj�cy oceni, czy udost�pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno�ci techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj� na wykazanie przez Wykonawc�
spełniania warunków udziału w post�powaniu oraz zbada, czy nie zachodz� wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa 
w rozdz. Va ust. 5a.2 SIWZ. 

7.  Je�eli zdolno�ci techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolno�ciach polega 
Wykonawca, nie potwierdzaj� spełnienia przez wykonawc� warunków udziału w post�powaniu lub 
zachodz� wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiaj�cy ��da, aby wykonawca w 
terminie okre�lonym przez zamawiaj�cego: 

• zast�pił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
• zobowi�zał si� do osobistego wykonania odpowiedniej cz��ci zamówienia, je�eli wyka�e 

zdolno�ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj� finansow� lub ekonomiczn�, o których 
mowa w ust. 6.1 pkt. 4. 

8.  Na wezwanie zamawiaj�cego Wykonawca, który polega na zdolno�ciach lub sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów na zasadach okre�lonych w art. 22a ustawy Pzp, 
zobowi�zany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych 
w ust. 6.2 pkt. 1  nin. rozdziału. 

9. W celu oceny, czy Wykonawca polegaj�c na zdolno�ciach lub sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej innych podmiotów  na zasadach okre�lonych w art. 22a ustawy Pzp, b�dzie dysponował 
niezb�dnymi zasobami w stopniu umo�liwiaj�cym nale�yte wykonanie zamówienia publicznego 
oraz oceny, czy stosunek ł�cz�cy Wykonawc� z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost�p 
do ich zasobów, zobowi�zanie winno okre�la� w szczególno�ci: 

a) zakres dost�pnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawc�, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d) czy podmiot, na zdolno�ciach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w post�powaniu dotycz�cych wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
do�wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolno�ci 
dotycz�. 

10. JEDZ mo�e by� przekazany Zamawiaj�cemu wył�cznie drog� elektroniczn�.  Przekazanie JEDZ 
w innym trybie ni� drog� elektroniczn� – opisan� w dziale VII IDW – b�dzie uwa�ane za 
niezło�enie JEDZ i co w konsekwencji b�dzie powodowało wdro�enie przez Zamawiaj�cego 
odpowiednich procedur i sankcji okre�lonych w ustawie Pzp. 

6.2  Zamawiaj�cy przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawc�, którego oferta została 
najwy�ej oceniona, do zło�enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni� 10 dni, aktualnych na 
dzie� zło�enia, nast�puj�cych o�wiadcze� lub dokumentów: 

1. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w post�powaniu 
Zamawiaj�cy ��da nast�puj�cych dokumentów: 

• informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre�lonym w art. 24 ust. 1 pkt
13,14 i 21 ustawy Pzp

• o�wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s�du 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego 



�

��������

�

wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj�cych dokonanie płatno�ci tych 
nale�no�ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi���cego 
porozumienia w sprawie spłat tych nale�no�ci;  

• o�wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem �rodka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania si� o zamówienia publiczne. 

2.  w celu potwierdzenia przez Wykonawc� warunków udziału w post�powaniu dotycz�cych 
kompetencji lub uprawnie
 do prowadzenia okre�lonej działalno�ci zawodowej, o ile 
wynika to z odr�bnych przepisów, Zamawiaj�cy ��da nast�puj�cych dokumentów: 

• aktualne zezwolenie wydane przez wła�ciwy organ na zbieranie lub na zbieranie i 

przetwarzanie odpadów, zgodnie z ustaw� z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 poz. 992) lub pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w 

ustawie  z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony �rodowiska (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2018 r. poz. 799);   

• aktualne zezwolenie wydane przez wła�ciwy organ na prowadzenie działalno�ci w 

zakresie transportu odpadów zgodnie z ustaw� z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 992);  

• aktualny wpis do rejestru działalno�ci regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od wła�cicieli nieruchomo�ci zgodnie z ustaw� z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o 
utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach  (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454); 

3. w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawc� warunków udziału w post�powaniu, 
dotycz�cych sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiaj�cy ��da nast�puj�cych 
dokumentów: 

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszcz�dno�ciowo-kredytowej potwierdzaj�cej 
wysoko�� posiadanych �rodków finansowych lub zdolno�� kredytow� Wykonawcy, w 
okresie nie wcze�niejszym ni� 1 miesi�c przed upływem terminu składania ofert; 

b) potwierdzaj�cych, �e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno�ci cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalno�ci zwi�zanej z przedmiotem zamówienia na sum�
gwarancyjn� okre�lon� przez Zamawiaj�cego. 

UWAGA

Je�eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo�e zło�y� dokumentów dotycz�cych

sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiaj�cego, mo�e zło�y� inny

dokument, który w wystarczaj�cy sposób potwierdza spełnianie opisanego przez

Zamawiaj�cego warunku udziału w post�powaniu. 

4. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawc� warunków udziału w post�powaniu, 
dotycz�cych zdolno�ci technicznej lub zawodowej, Zamawiaj�cy ��da nast�puj�cych 
dokumentów: 

a) wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a je�eli okres prowadzenia działalno�ci jest krótszy – w 
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto�ci, daty, miejsca wykonania i podmiotów, 
na rzecz których usługi te zostały wykonane lub s� wykonywane, z zał�czeniem dowodów 
okre�laj�cych czy te usługi zostały wykonane nale�ycie lub s� wykonywane nale�ycie, w 
szczególno�ci informacji o tym czy usługi zostały wykonane lub s� wykonywane 
zgodnie z o b o w i � z u j � c y m i  przepisami prawa i prawidłowo uko�czone, 
przy czym dowodami, o których mowa, s� referencje b�d inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub s� wykonywane, a je�eli z 
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uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyska� tych dokumentów – inne dokumenty.  

b) wykaz narz�dzi i urz�dze� jakimi dysponuje lub b�dzie dysponował do realizacji 
zamówienia publicznego oraz informacj� o podstawie do dysponowania tymi zasobami.  

c) wykaz osób, które b�d� uczestniczy� w wykonywaniu zamówienia wraz z informacj� na 
temat ich kwalifikacji zawodowych niezb�dnych do wykonania zamówienia wraz z 
podaniem informacji o podstawie dysponowania tymi  osobami. Wykonawca b�dzie 
zobowi�zany zło�y� o�wiadczenie, �e osoby, które b�d� uczestniczy� w realizacji 
zamówienia, posiadaj� odpowiednie uprawnienia.   

UWAGA 1. 

Wzory o�wiadcze� lub dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie zostan�
przekazane tylko Wykonawcy, którego oferta została najwy�ej oceniona w danej cz��ci

post�powania. Na etapie oferowania nie nale�y składa� przedmiotowych

dokumentów. 

UWAGA 2. 

W przypadku, gdy Zamawiaj�cy jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane wykazie, 
o którym mowa w punkcie 6.2 pkt.4lit. .a niniejszego rozdziału zostały wcze�niej wykonane, 

Wykonawca nie ma obowi�zku przedkładania dowodów okre�laj�cych czy te usługi zostały 

wykonane nale�ycie lub s� wykonywane nale�ycie, w szczególno�ci informacji o tym czy 

usługi zostały wykonane lub s� wykonywane zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa i 

prawidłowo uko�czone, przy czym dowodami, o których mowa, s� referencje b�d	 inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub s�
wykonywane. 

6.3 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka�e Zamawiaj�cemu bez wezwania  o�wiadczenie o 
przynale�no�ci lub braku przynale�no�ci do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z wykorzystaniem wzoru, który zostanie udost�pniony na stronie 
internetowej, z wy�ej wymienion� informacj�. Wraz ze zło�eniem o�wiadczenia, 
Wykonawca mo�e przedstawi� dowody, �e powi�zania z innym Wykonawc� nie prowadz�
do zakłócenia konkurencji w post�powaniu o udzielenie zamówienia. 

6.4 Wykonawca z siedzib� lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 6.2 pkt 1 niniejszego rozdziału , składa informacj� z 
odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa�ny dokument 
wydany przez wła�ciwy organ s�dowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzib� lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 
informacja albo dokument, w zakresie okre�lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 
5 i 6 ustawy Pzp. Je�eli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si� dokumentów, o których 
mowa w niniejszym ust., zast�puje si� je dokumentem zawieraj�cym odpowiednie o�wiadczenie 
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
o�wiadczenie osoby, której dokument miał dotyczy�, zło�one przed notariuszem lub przed organem 
s�dowym, administracyjnym albo organem samorz�du zawodowego lub gospodarczego wła�ciwym 
ze wzgl�du na siedzib� lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  
Dokumenty powinny by� wystawione nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem terminu 
składania ofert. 

6.5 W przypadku w�tpliwo�ci co do tre�ci dokumentu zło�onego przez Wykonawc�, Zamawiaj�cy 
mo�e zwróci� si� do wła�ciwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzib�
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 
udzielenie niezb�dnych informacji dotycz�cych tego dokumentu. 
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6.6 Je�eli b�dzie to niezb�dne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu post�powania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiaj�cy mo�e na ka�dym etapie post�powania wezwa� Wykonawców do 
zło�enia wszystkich lub niektórych o�wiadcze� lub dokumentów, a je�eli zachodz� uzasadnione 
podstawy do uznania, �e zło�one uprzednio o�wiadczenia lub dokumenty nie s� ju� aktualne, do 
zło�enia aktualnych o�wiadcze� lub dokumentów. 

6.7 Zamawiaj�cy, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a nast�pnie 
zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w post�powaniu.

6.9 O�wiadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale musz� spełnia� wymagania 
okre�lone w ustawie Pzp i w przepisach rozporz�dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo�e ��da� zamawiaj�cy od wykonawcy w post�powaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 – dalej: „rozporz�dzenie”).  

6.10  Je�eli Wykonawca nie zło�y o�wiadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1 niniejszego 
rozdziału, o�wiadcze� lub dokumentów potwierdzaj�cych okoliczno�ci, o których mowa w art. 
25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezb�dnych do przeprowadzenia 
post�powania, o�wiadczenia lub dokumenty s� niekompletne, zawieraj� bł�dy lub budz�
wskazane przez Zamawiaj�cego w�tpliwo�ci, Zamawiaj�cy wezwie do ich zło�enia, 
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba �e mimo ich zło�enia 
oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewa�nienie post�powania. 

6.11 Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie zamówienia publicznego 
(spółki cywilne/konsorcja) 

  
 1. Wykonawcy mog� wspólnie ubiega� si� o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiaj� pełnomocnika do reprezentowania ich w post�powaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w post�powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie zamówienia, �aden z nich 
nie mo�e podlega� wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 
1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w rozdz. Va ust. 5a.2 SIWZ, natomiast spełnianie warunków 
udziału w post�powaniu Wykonawcy wykazuj� zgodnie z rozdz. V SIWZ. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania si� o zamówienie przez Wykonawców, o�wiadczenie JEDZ, o 
których mowa w ust. 6.1 pkt. 1  niniejszego rozdziału – składa ka�dy z Wykonawców wspólnie 
ubiegaj�cych si� o zamówienie. O�wiadczenie to ma potwierdza� spełnianie warunków udziału w 
post�powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym ka�dy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w post�powaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania si� o zamówienie przez Wykonawców o�wiadczenie o 
przynale�no�ci lub braku przynale�no�ci do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w ust. 6.3 
nin. rozdziału składa ka�dy z Wykonawców (ka�dy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki 
cywilnej). 

5. W przypadku wspólnego ubiegania si� o zamówienie przez Wykonawców s� oni zobowi�zani - 
ka�dy z Wykonawców (ka�dy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej) - na 
wezwanie Zamawiaj�cego zło�y� dokumenty i o�wiadczenia, o których mowa w ust. 6.2 pkt. 1 nin. 
rozdziału. 
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Rozdział VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI�
ZAMAWIAJ�CEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O�WIADCZE� I
DOKUMENTÓW,      A TAK�E      WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH      DO
POROZUMIEWANIA SI� Z WYKONAWCAMI

7.1 INFORMACJE OGÓLNE 

1. W post�powaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja pomi�dzy Zamawiaj�cym a 
Wykonawcami odbywa si� przy u�yciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP 
https://epuap.gov.pl/wps/portal . 

2. Wykonawca zamierzaj�cy wzi�� udział w post�powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
musi posiada� konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj�cy konto na ePUAP ma dost�p do 
formularzy: zło�enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i o�wiadcze� oraz informacji przekazywanych przy u�yciu 
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP – (linki 
dost�pne na stronie Zamawiaj�cego). 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za po�rednictwem dedykowanych formularzy do: 
zło�enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

5. Za dat� przekazania oferty, wniosków, zawiadomie�, dokumentów elektronicznych, o�wiadcze�
lub elektronicznych kopii dokumentów lub o�wiadcze� oraz innych informacji przyjmuje si� dat�
ich przekazania na ePUAP. 

6. Identyfikator post�powania i klucz publiczny dla danego post�powania o udzielenie zamówienia 
publicznego dost�pne s� na li�cie wszystkich post�powa� na miniPortalu oraz stanowi zał�cznik do 
niniejszej SIWZ. Ponadto identyfikator post�powania oraz klucz publiczny b�d� do pobrania na 
stronie internetowej www.wznk.pl

7.2 ZŁO�ENIE OFERTY  

1.  Wykonawca składa ofert� w post�powaniu za po�rednictwem Formularza do zło�enia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku dost�pnego na ePUAP i udost�pnionego równie� na miniPortalu. 
Klucz publiczny niezb�dny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawc� jest dost�pny dla 
Wykonawców na miniPortalu oraz stronie internetowej Zamawiaj�cego. W formularzu oferty 
Wykonawca zobowi�zany jest poda� adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona b�dzie 
korespondencja zwi�zana z post�powaniem. 

4. Oferta powinna by� sporz�dzona w j�zyku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w 
formacie danych *.doc lub *.docx i podpisana kwalifikowana podpisem elektronicznym. Sposób 
zło�enia oferty, w tym zaszyfrowania oferty został opisany w Regulaminie korzystania z 
miniPortal. Ofert� nale�y zło�y� w oryginale. Zamawiaj�cy nie dopuszcza mo�liwo�ci zło�enia 
skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

5. Wszelkie informacje stanowi�ce tajemnic� przedsi�biorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrze�e jako tajemnic�
przedsi�biorstwa, powinny zosta� zło�one w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 
polecenia „Zał�cznik stanowi tajemnice przedsi�biorstwa” a nast�pnie wraz z plikami 
stanowi�cymi jawn� cz��� skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

6. Do oferty nale�y doł�czy� Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a nast�pnie wraz z plikami stanowi�cymi 
ofert� skompresowa� do jednego pliku archiwum (ZIP). 

7.  Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie mo�e skutecznie dokona� zmiany ani 
wycofa� zło�onej oferty.  

8. Wykonawca mo�e przed upływem terminu do składania ofert zmieni� lub wycofa� ofert� za  
po�rednictwem Formularza do zło�enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dost�pnego na  
ePUAP i udost�pnionych równie� na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany 
w Instrukcji u�ytkownika dost�pnej na miniPortalu 
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7.3 SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SI� Z ZAMAWIAJ�CYM – NIE DOTYCZY SKŁADANIA 
OFERT 

1. W post�powaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomi�dzy Zamawiaj�cym a 
Wykonawcami w szczególno�ci składanie o�wiadcze�, wniosków (innych ni� wskazanych w ust. 
7.2), zawiadomie� oraz przekazywanie informacji odbywa si� elektronicznie za po�rednictwem 
dedykowanego formularza dost�pnego na ePUAP oraz udost�pnionego przez miniPortal 
(Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji zwi�zanej z niniejszym 
post�powaniem Zamawiaj�cy i Wykonawcy posługuj� si� numerem ogłoszenia (TED lub ID 
post�powania).  

2. Zamawiaj�cy mo�e równie� komunikowa� si� z Wykonawcami za pomoc� poczty elektronicznej, 
e-mail: zamowienia@wznk.pl

3. Dokumenty elektroniczne, o�wiadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub o�wiadcze�
składane przez Wykonawc� za po�rednictwem Formularza do komunikacji jako zał�czniki. 
Zamawiaj�cy dopuszcza równie� mo�liwo�� składania dokumentów elektronicznych, o�wiadcze�
lub elektronicznych kopii dokumentów lub o�wiadcze� za pomoc� poczty elektronicznej, na 
wskazany w ust. 7.3.2 adres e-mail. Sposób sporz�dzenia dokumentów elektronicznych, 
o�wiadcze� lub elektronicznych kopii dokumentów lub o�wiadcze� musi by� zgodny z 
wymaganiami okre�lonymi w rozporz�dzeniu prezesa rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 
roku w sprawie u�ycia �rodków komunikacji elektronicznej w post�powaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz udost�pniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz 
rozporz�dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich mo�e ��da� zamawiaj�cy od wykonawcy w post�powaniu o udzielenie zamówienia.  

7.4 WYJA�NIENIA TRE�CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca mo�e zwróci� si� do Zamawiaj�cego o wyja�nienie tre�ci niniejszej Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiaj�cy udzieli wyja�nie� niezwłocznie w formie 
elektronicznej, na stronie internetowej, okre�lonej w rozdziale I niniejszej SIWZ nie póniej 
ni� na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrze�eniem pkt 2), 

2. Je�eli wniosek o wyja�nienie tre�ci SIWZ wpłynie do Zamawiaj�cego póniej ni� do ko�ca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych 
wyja�nie�, Zamawiaj�cy mo�e udzieli� wyja�nie� lub pozostawi� wniosek bez rozpoznania, 

3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesuni�cia terminu, o którym mowa w 
pkt 2, po upłyni�ciu którego Zamawiaj�cy mo�e pozostawi� wniosek o wyja�nienie tre�ci SIWZ 
bez rozpoznania, 

5. W przypadku rozbie�no�ci pomi�dzy tre�ci� niniejszej SIWZ, a tre�ci� udzielonych odpowiedzi, 
jako obowi�zuj�c� nale�y przyj�� tre�� pisma zawieraj�cego póniejsze o�wiadczenie 
Zamawiaj�cego, 

6. Zamawiaj�cy nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

7. Zamawiaj�cy nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w post�powaniu z zastrze�eniem art. 93 ust. 4 
ustawy Pzp. 

7.5 ZMIANA W TRE�CI SIWZ 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj�cy mo�e przed upływem terminu składania ofert 
zmieni� tre�� niniejszej SIWZ. Dokonan� zmian� tre�ci SIWZ Zamawiaj�cy udost�pni na stronie 
internetowej Zamawiaj�cego. 

2. Je�eli zmiana tre�ci niniejszej SIWZ prowadzi do zmiany tre�ci ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiaj�cy przekazuje Urz�dowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych 
informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drog� elektroniczn�, zgodnie 
z form� i procedurami wskazanymi na stronie internetowej okre�lonej w dyrektywie. 
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3. Je�eli w/w zmiana jest istotna, w szczególno�ci dotyczy okre�lenia przedmiotu, wielko�ci lub 
zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w post�powaniu lub sposobu 
oceny ich spełnienia, Zamawiaj�cy przedłu�y termin składania ofert o co najmniej tak� liczb� dni, 
która zapewni, �e termin składania ofert nie b�dzie krótszy ni� 15 dni od dnia przekazania zmiany 
ogłoszenia Urz�dowi Publikacji Unii Europejskiej. 

4. Zamawiaj�cy niezwłocznie po przekazaniu w/w zmiany w tre�ci ogłoszenia Urz�dowi Publikacji 
Unii Europejskiej zamie�ci informacj� o zmianach na stronie internetowej. 

5. Zmiany s� ka�dorazowo wi���ce dla Wykonawcy. 

6. Je�eli w wyniku zmiany tre�ci SIWZ nieprowadz�cej do zmiany tre�ci ogłoszenia o zamówieniu 
jest niezb�dny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiaj�cy przedłu�a 
termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazał niniejsz� SIWZ oraz 
zamieszcza informacj� na swojej stronie internetowej. Przepis pkt. 7.5.2 stosuje si� odpowiednio.  

7.6 OSOB� UPRAWNION� PRZEZ ZAMAWIAJ�CEGO DO POROZUMIEWANIA SI� Z  
WYKONAWCAMI JEST: 

p. Szymon Małachowicz – Główny Specjalista ds. zamówie� publicznych i inwestycji  

p. Anna Formella – Referent ds. zamówie� publicznych 

e-mail: zamowienia@wznk.pl�

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /WZNK_WEJHEROWO/SkrytkaESP�

tel.: 58 677 50 00 wew. 34 

UWAGA 

Jednocze�nie Zamawiaj�cy informuje, �e przepisy ustawy Pzp nie pozwalaj� na jakikolwiek inny

kontakt - zarówno z Zamawiaj�cym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania si� z

Wykonawcami - ni� wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, �e Zamawiaj�cy nie b�dzie

reagował na inne formy kontaktowania si� z nim, w szczególno�ci na kontakt telefoniczny lub/i

osobisty w swojej siedzibie. 

Rozdział VIII. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WADIUM
8.1. Wykonawca zobowi�zany jest wnie�� wadium w wysoko�ci: 

100 000,00 zł słownie: sto tysi�cy złotych 00/100. 

8.2. Wadium wnosi si� przed upływem terminu składania ofert.  

Wadium uznaje si� za wniesione, je�eli:

• wnoszone w formie pieni�dza zostało zaksi�gowane na rachunku bankowym wskazanym 

przez Zamawiaj�cego przed upływem terminu składania ofert,

• wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów w formie elektronicznej opatrzone 

bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wystawionym przez Wystawiaj�cego 

dokument) zostały zło�one na elektroniczn� skrzynk� podawcz� WZNK lub na adres e-mail 

zamowienia@wznk.pl przed upływem terminu składania ofert. 

8.3. Wadium mo�e by� wniesione w: 

1) pieni�dzu; 

2) por�czeniach bankowych, lub por�czeniach spółdzielczej kasy oszcz�dno�ciowo-kredytowej, 
z tym, �e por�czenie kasy jest zawsze por�czeniem pieni��nym; 

3) gwarancjach bankowych; 
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4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) por�czeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi�biorczo�ci (tekst 
jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 

8.4. Wadium w formie pieni�dza nale�y wnie�� przelewem na rachunek bankowy Wejherowskiego 
Zarz�du Nieruchomo�ci Komunalnych w Wejherowie – Bank Millennium O/Wejherowo nr 
84 1160 2202 0000 0000 7646 4877. W przypadku wniesienia wadium w formie innej ni� pieni�dz 
do oferty mo�na zał�czy� elektroniczn� kopi� dokumentu stanowi�cego wadium. Oryginał tego 
dokumentu nale�y zło�y� na elektroniczn� skrzynk� podawcz� WZNK lub na adres e-mail 
zamowienia@wznk.pl przed upływem terminu składania ofert. 

8.5. Skuteczne wniesienie wadium w pieni�dzu nast�puje z chwil� uznania �rodków
pieni��nych na rachunku bankowym Zamawiaj�cego, o którym mowa w niniejszym
rozdziale, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny
wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

8.6. W tre�ci wadium składanego w formie innej ni� pieni�dz musz� by� wyszczególnione okoliczno�ci, 
o których mowa w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy Pzp, w jakich Zamawiaj�cy zatrzymuje wadium. 
Wadium w formach wymienionych w pkt 8.3.  ppkt od 2-5 musi by� wystawione na Wejherowski 
Zarz�d Nieruchomo�ci Komunalnych jako beneficjenta. 

 Z tre�ci gwarancji (por�czenia) musi jednoznacznie wynika�, jaki jest sposób reprezentacji 
Gwaranta. Gwarancja musi by� podpisana przez upowa�nionego (upełnomocnionego) 
przedstawiciela Gwaranta. 

 Z tre�ci gwarancji winno wynika� bezwarunkowe zobowi�zanie Gwaranta (por�czyciela) do wypłaty 
Zamawiaj�cemu pełnej kwoty wadium w okoliczno�ciach okre�lonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 
ustawy Pzp, na ka�de pisemne ��danie zgłoszone przez Zamawiaj�cego w terminie zwi�zania ofert�, 
a w przypadku przedłu�enia terminu zwi�zania ofert� – tak�e przez ten okres.  

 Gwarancja (por�czenie) nie mo�e zawiera� zastrze�enia Gwaranta (por�czyciela), o konieczno�ci 
potwierdzenia podpisów Zamawiaj�cego na pisemnym wezwaniu do zapłaty przez bank prowadz�cy 
rachunek Zamawiaj�cego, jak równie� innych dodatkowych zastrze�e� i warunków.  

8.7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 
odrzucona. 

8.8. Okoliczno�ci i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 
zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy okre�la ustawa Pzp. 

8.9. Zamawiaj�cy zatrzyma wadium w przypadkach okre�lonych w ustawie Pzp. 

Rozdział IX. TERMIN ZWI�ZANIA OFERT�

9.1 Wykonawca b�dzie zwi�zany ofert� przez okres 60 dni. 

9.2 Bieg terminu zwi�zania ofert� rozpoczyna si� wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 
ustawy Pzp). 

9.3 Wykonawca mo�e przedłu�y� termin zwi�zania ofert�, na czas niezb�dny do zawarcia umowy, 
samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj�cego, z tym, �e Zamawiaj�cy mo�e tylko raz, co najmniej na 
3 dni przed upływem terminu zwi�zania ofert�, zwróci� si� do Wykonawców o wyra�enie zgody na 
przedłu�enie tego terminu o oznaczony okres nie dłu�szy jednak ni� 60 dni. 

9.4 Odmowa wyra�enia zgody na przedłu�enie terminu zwi�zania ofert� nie powoduje utraty wadium. 

9.5 Przedłu�enie terminu zwi�zania ofert� jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłu�eniem 
okresu wa�no�ci wadium albo, je�eli nie jest to mo�liwie, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłu�ony okres zwi�zania ofert�. Je�eli przedłu�enie terminu zwi�zania ofert� dokonywane jest 
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi�zek wniesienia nowego wadium lub jego przedłu�enia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Rozdział X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
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10.1 Wykonawca składa jedn� ofert� z zachowaniem formy elektronicznej i podpisany kwalifikowana 
podpisem elektronicznym. Sposób zło�enia oferty, w tym zaszyfrowania oferty został opisany w 
Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofert� nale�y zło�y� w oryginale. Zamawiaj�cy nie 
dopuszcza mo�liwo�ci zło�enia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

10.2 Oferta winna zawiera�: 

1. Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowi�cym zał�cznik nr 1 do IDW

2. O�wiadczenie JEDZ zgodne ze wzorem stanowi�cym zał�cznik nr 2 do IDW; 

3. O�wiadczenia JEDZ dotycz�ce podmiotów, na zdolno�ciach lub sytuacji których polega Wykonawca, 
wymagane postanowieniami rozdz. VI SIWZ;  

4. Zobowi�zania wymagane postanowieniami rozdz. VI ust. 6.1 pkt 10 SIWZ, w przypadku gdy
Wykonawca polega na zdolno�ciach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w post�powaniu – zał�cznik nr 2a do IDW.

5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie 
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której b�dzie wynika� przedmiotowe 
pełnomocnictwo. Pełnomocnik mo�e by� ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 
post�powaniu albo do reprezentowania w post�powaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno by�
zał�czone w formie oryginału lub elektronicznej kopii po�wiadczonym elektronicznym kwalifikowanym 
podpisem przez notariusza. 

6. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub elektroniczna kopia 
potwierdzona elektronicznym kwalifikowanym podpisem przez Wykonawc�) wzgl�dnie do podpisania 
innych o�wiadcze� lub dokumentów składanych wraz z ofert�, chyba, �e Zamawiaj�cy mo�e je uzyska�
w szczególno�ci za pomoc� bezpłatnych i ogólnodost�pnych baz danych, w szczególno�ci rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalno�ci podmiotów 
realizuj�cych zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z pón. zm.), a Wykonawca 
wskazał to wraz ze zło�eniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów zło�onych 
wraz z ofert�;

7. Dokumenty uwiarygodniaj�ce zastosowanie rozwi�za� równowa�nych wraz z zestawieniem wszystkich 
zaproponowanych rozwi�za� równowa�nych - w przypadku ich zaoferowania przez Wykonawc�; 

8. Oryginał gwarancji lub por�czenia, je�li wadium wnoszone jest w innej formie ni� pieni�dz - oryginał 
gwarancji lub por�czenia nale�y zło�y� w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wystawionym przez Wystawiaj�cego dokument) na 
elektroniczn� skrzynk� podawcz� WZNK lub na adres e-mail zamowienia@wznk.pl przed upływem 
terminu składania ofert. 

10.3 Tre�� oferty musi odpowiada� tre�ci SIWZ. Zamawiaj�cy wymaga zło�enia oferty w postaci elektronicznej 
pod rygorem niewa�no�ci.   

10.4 Oferta powinna by� podpisana przez osob� upowa�nion� do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z form�
reprezentacji Wykonawcy okre�lon� w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie, wła�ciwym dla 
danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez nale�ycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. 

10.5 Ka�dy dokument składaj�cy si� na ofert� powinien by� czytelny. 

10.6 O�wiadczenie JEDZ powinien zosta�  podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy i 
doł�czone do oferty. 

10.7 We wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o piecz�tkach, Zamawiaj�cy wymaga zło�enie 
czytelnego zapisu o tre�ci piecz�ci firmowej Wykonawcy. 

10.8 Wymagane w SIWZ dokumenty s� składane w formie elektronicznej lub elektronicznej kopii 
po�wiadczonej elektronicznym kwalifikowanym podpisem przez Wykonawc�, za wyj�tkiem dokumentów, 
dla których SIWZ  lub obowi�zuj�ce przepisy prawa zastrzegaj� inn� form�.  
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10.9 Zamawiaj�cy mo�e ��da� przedstawienia oryginału lub elektronicznej kopii dokumentów notarialnie 
po�wiadczonej, innych ni� o�wiadczenia, wył�cznie wtedy, gdy zło�ona elektroniczne kopie dokumentów 
s� nieczytelne lub budzi w�tpliwo�ci co do jej prawdziwo�ci.  

10.10 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych 
podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach okre�lonych w art. 22a ustawy Pzp, 
elektroniczne kopie dokumentów dotycz�cych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów s�
po�wiadczane bezpiecznym kwalifikowanym elektronicznym podpisem odpowiednio przez Wykonawc�
lub te podmioty.  

10.11 Dokumenty sporz�dzone w j�zyku obcym s� składane wraz z tłumaczeniem na j�zyk polski. 

10.12 Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwi�zane z przygotowaniem i zło�eniem oferty.  

10.13 Zaleca si� aby wszystkie kartki były kolejno ponumerowane.  

10.14 Wykonawca mo�e, przed upływem terminu do składania ofert, zmieni� lub wycofa� ofert� za 
po�rednictwem Formularza do zło�enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dost�pnego na ePUAP i 
udost�pnionych równie� na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji 
u�ytkownika dost�pnej na miniPortalu – https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal/miniportal-
zmiana-wycofanie-oferty  

10.15 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie mo�e skutecznie dokona� zmiany ani wycofa�
zło�onej oferty. 

10.16 Wszelkie informacje stanowi�ce tajemnic� przedsi�biorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrze�e jako tajemnic�
przedsi�biorstwa, powinny zosta� zło�one w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 
„Zał�cznik stanowi tajemnice przedsi�biorstwa” a nast�pnie wraz z plikami stanowi�cymi jawn� cz���
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

10.17 Nie ujawnia si� informacji stanowi�cych tajemnic� przedsi�biorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je�eli wykonawca, nie póniej ni� w terminie składania ofert, 
zastrzegł, �e nie mog� by� one udost�pniane oraz wykazał, i� zastrze�one informacje stanowi� tajemnic�
przedsi�biorstwa. Wykonawca nie mo�e zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

10.18 Oferta powinna by� sporz�dzona w j�zyku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie 
danych *.doc lub *.docx i podpisana kwalifikowana podpisem elektronicznym. Sposób zło�enia oferty, w 
tym zaszyfrowania oferty został opisany w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofert� nale�y zło�y� w 
oryginale. Zamawiaj�cy nie dopuszcza mo�liwo�ci zło�enia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 

10.19 Wła�ciwym i obowi�zuj�cym prawem do stosowania przy przeprowadzaniu przedmiotowego 
post�powania jest prawo polskie. 

Rozdział XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1 Oferty nale�y składa� do dnia 17.12.2018 r. roku do godz. 10.00. Wykonawca składa ofert� za 
po�rednictwem Formularza do zło�enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dost�pnego na 
ePUAP i udost�pnionego równie� na miniPortalu – https://www.uzp.gov.pl/e-
zamowienia2/miniportal/miniportal-zlozenie-oferty.   

11.4 Otwarcie ofert nast�pi poprzez u�ycie aplikacji do deszyfrowania ofert dost�pnej na miniPortalu i 
dokonywane b�dzie za pomoc� klucza prywatnego. Otwarcie nast�pi o godzinie 10:15 w siedzibie 
Zamawiaj�cego tj. ul. Jana III Sobieskiego 251, 84-200 Wejherowo. 

11.5 Otwarcie ofert jest jawne. 

11.6 Podczas otwarcia ofert Zamawiaj�cy odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 
Pzp. 
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11.7 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiaj�cy zamie�ci, na swojej stronie internetowej, w cz��ci 
„PRZETARGI” http://www.wznk.pl/, informacje dotycz�ce: 

1. kwoty, jak� zamierza przeznaczy� na sfinansowanie zamówienia, 

2. firm oraz adresów wykonawców, którzy zło�yli oferty w terminie, 

3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatno�ci zawartych w 
ofertach. 

Rozdział XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

12.1 Wykonawca okre�la cen� za wykonanie przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie w 
„Formularzu Ofertowym”, sporz�dzonym wg wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 1do niniejszej 
IDW, ceny ofertowej brutto za realizacj� przedmiotu zamówienia. Cena ta wynika� b�dzie z 
sumowania przemno�onych poszczególnych jednostkowych cen ryczałtowych oraz ilo��
zało�onych jednostek do wykonania wg tabeli w formularzu cenowym – zał�cznik nr 1a do IDW. 
Jednostkowe ceny ryczałtowe s� niezmienne podczas realizacji całego przedmiotu zamówienia, za 
wyj�tkiem dopuszczalnych zmian we wzorze umowy (WU)– stanowi�cym II cz��� SIWZ 

12.2 W przypadku rozbie�no�ci pomi�dzy podan� cen� w cyfrach a słownie Zamawiaj�cy jako wła�ciw�
przyjmie cen� podan� w cyfrach. 

12.3 W przypadku je�eli obliczona cena za cało�� zamówienia nie odpowiada iloczynowi ceny 
jednostkowej oraz liczby zało�onych jednostek Zamawiaj�cy przyjmie jako wła�ciw� cen�
jednostkow�. Zamawiaj�cy dokona poprawnego obliczenia ceny jednostkowej za cało��
zamówienia (iloczyn podanej w formularzu ofertowym ceny jednostkowej i ilo�ci zło�onych 
jednostek) i poinformuje o tym Wykonawc�, w którego ofercie dokonał poprawek. 

12.4 W zwi�zku z powy�szym cena oferty musi zawiera� wszelkie koszty niezb�dne do zrealizowania 
niniejszego zamówienia jak równie� w nim nie uj�te (np. koszty eksploatacji niezb�dnego sprz�tu), 
a których wykonanie jest niezb�dne dla prawidłowego zrealizowania cało�ci zamówienia, gdy�
zadeklarowana cena nie b�dzie podlegała zmianie w okresie realizacji zamówienia. 

12.5 Ceny musz� by�: podane i wyliczone w zaokr�gleniu do dwóch miejsc po przecinku, czyli 
z dokładno�ci� do jednego grosza (zasada zaokr�glenia – ko�cówk� poni�ej 5  nale�y pomin��, 
powy�ej i równe 5  nale�y zaokr�gli� w gór�). 

 12.6 Cena oferty winna by� wyra�ona w złotych polskich (PLN). Rozliczenia mi�dzy Zamawiaj�cym a 
Wykonawc� b�d� prowadzone wył�cznie w złotych polskich (PLN). Zamawiaj�cy nie przewiduje 
rozliczenia w walutach obcych. 

12.5 Je�eli w post�powaniu zło�ona b�dzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiaj�cego obowi�zku podatkowego, w przypadku wewn�trz wspólnotowego nabycia 
towarów, mechanizmu odwróconego obci��ania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o
podatku od towarów i usług, oraz importu usług lub importu towarów, z którymi wi��e 
si� obowi�zek doliczenia przez Zamawiaj�cego przy porównywaniu cen ofertowych podatku 
VAT to w takim przypadku Wykonawca, składaj�c ofert�, jest zobligowany poinformowa�
Zamawiaj�cego, �e wybór jego oferty b�dzie prowadzi� do powstania u Zamawiaj�cego 
obowi�zku podatkowego, wskazuj�c nazw� (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / �wiadczenie 
b�dzie prowadzi� do jego powstania, oraz wskazuj�c ich warto�� bez kwoty podatku. 

12.7 Cena mo�e by� tylko jedna; nie dopuszcza si� wariantowo�ci cen. Wszelkie upusty, rabaty winny 
by� od razu uj�te w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za zrealizowane zamówienie była cen�
ostateczn�, bez konieczno�ci dokonywania przez Zamawiaj�cego przelicze� itp. działa� w celu jej 
okre�lenia. 

12.8 Wykonawca w oparciu o rozdz. III SIWZ, III cz��� SIWZ OPZ jak równie� wszystkie zmiany i 
wyja�nienia, okre�li cen� ryczałtow� netto (liczbowo), podatek VAT (liczbowo) i brutto (liczbowo i 
słownie) za przedmiot zamówienia (zgodnie z tre�ci� formularza oferty stanowi�cego zał�cznik nr 1 
do SIWZ w złotych polskich (PLN) w tre�� oferty. Stawka podatku VAT musi by� okre�lana zgodnie 
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z ustaw� z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towaru i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 
z pón. zm.). 

12.9 Podana przez Wykonawc� cena ryczałtowa okre�lona w zło�onej przez niego ofercie w oparciu o 
zał�cznik nr 1 do IDW winna gwarantowa� pełn� realizacj� przedmiotu zamówienia.  

12.10Wykonawca ponosi� b�dzie skutki wynikaj�ce z nieuwzgl�dnienia okoliczno�ci, które mog�
wpłyn�� na cen� zamówienia. W zwi�zku z powy�szym od Wykonawcy wymagane jest bardzo 
szczegółowe zapoznanie si� z przedmiotem zamówienia, które umo�liwi zrealizowanie przedmiotu 
zamówienia w sposób nale�yty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe jego 
uko�czenie, a tak�e sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z 
nale�yt� staranno�ci�. Niedoszacowanie, pomini�cie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek 
cz��ci przedmiotu zamówienia nie mo�e by� podstaw� do ��dania zmiany wynagrodzenia 
ryczałtowego. 

12.11 Wykonawca powinien zwróci� si� do Zamawiaj�cego o wyja�nienie ewentualnych rozbie�no�ci 
wyst�puj�cych w  OPZ stanowi�cym III cz��� SIWZ. 

12.12 Podstaw� dla Wykonawcy winna by� jego kalkulacja własna wynikaj�ca z rachunku 
ekonomicznego, wykonanego w oparciu o wiedz� własn� Wykonawcy oraz OPZ stanowi�cym III 
cz��� SIWZ. 

12.13 Zamawiaj�cy wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z postanowieniami 
opisanymi w OPZ – stanowi�cym III cz��� SIWZ

12.14 Zamawiaj�cy wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany na podstawie wszystkich 
wyja�nie�, zmian oraz dokumentów stanowi�cych OPZ – stanowi�cym III cz��� SIWZ

12.15 Do porównania i oceny ofert Zamawiaj�cy b�dzie brał pod uwag� cen� brutto cało�ci 
przedmiotu zamówienia. 

Rozdział XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ�CY B�DZIE SI�
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

13.1 W niniejszym post�powaniu, za ofert� najkorzystniejsz� zostanie uznana oferta zawieraj�ca 
najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach, jak ni�ej: 

Nr NAZWA KRYTERIUM 
WAGA (Wg) 

Liczba 
punktów 

Oznaczenie 
kryterium 

1. Cena ofertowa brutto 60 % 60 C 

2. Liczba pracowników 10 % 10 L 

3. Czas reakcji 30 % 30 R

1. KRYTERIUM 1 –  cena całkowita brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – [waga 60%] 

Oferty oceniane b�d� na podstawie  ceny ofertowej brutto, podanej przez Wykonawc� na 
Formularzu Ofertowym, stanowi�cym Zał�cznik nr 1do niniejszej IDW i obliczane według 
wzoru podanego poni�ej. 

Cn 
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C = ---------- x 100 pkt x Wg (tj. 60 %) 

Cb 

gdzie: 

C - oznacza liczb� punktów przyznanych badanej ofercie 

Cn - oznacza cen� całkowit� brutto oferty najta�szej  

Cb - oznacza cen� całkowit� brutto badanej oferty Wg - 

oznacza wag� kryterium (w %) = 60 % 

Najta�sza oferowana cena, spo�ród wa�nych ofert otrzyma 60 pkt. Pozostałe oferowane ceny, 
spo�ród wa�nych ofert otrzymaj� odpowiednio mniej punktów, stosownie do oblicze�
wynikaj�cych ze wzoru powy�ej. 

2. KRYTERIUM 2 – L -  Liczba pracowników – [waga 10%]: 
Liczba pracowników: liczba osób, które b�d� bezpo�rednio zatrudnione do realizacji przedmiotu 
zamówienia co najmniej na czas jego wykonywania na podstawie umowy o prac� w pełnym 
wymiarze czasu pracy.  
Oferta z najwy�sz� liczb� pracowników otrzyma maksymaln� liczb� punktów – 10 pkt, a punkty 
dla pozostałych ofert zostan� obliczone według nast�puj�cego wzoru: 

� �
�������	
�������������������
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3. KRYTERIUM 3 – R -  czas reakcji – [waga 30%]: 

Czas reakcji: podany w minutach czas, w którym Wykonawca zobowi�zuje si� rozpocz��
wykonywanie usługi zwi�zanej z trybem czynnym akcji zima dla I kategorii dróg oraz chodników 
i ci�gów pieszo jezdnych, od momentu zgłoszenia potrzeby jej wykonania przez Zamawiaj�cego. 
Czas reakcji nie mo�e by� dłu�szy ni� 60 minut. Za rozpocz�cie wykonywania usługi 
Zamawiaj�cy rozumie czynne jej �wiadczenie, czyli rozpocz�cie od�nie�ania na terenach obj�tych 
zamówieniem.  
Zamawiaj�cy w przedmiotowym kryterium przyzna punkty w ilo�ci 0 do 30 pkt. na podstawie 
poni�szych zasad: 

Lp. Czas reakcji 
Liczba przyznawanych 

punktów 

1. Czas reakcji 60 minut 0 pkt 

2. Czas reakcji maksymalnie 50 minut 10 pkt 

3. Czas reakcji maksymalnie 40 minut 20 pkt 

3. Czas reakcji maksymalnie 30 minut 30 pkt 

13.2 Całkowita liczba punktów, jak� otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poni�szego wzoru: 

P=C+L+R 

gdzie: 

P – oznacza całkowit� liczb� przyznanych punktów 

C – oznacza punkty przyznane w kryterium „ Cena ofertowa brutto” 
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L – oznacza punkty przyznane w kryterium „ Liczba pracowników” 
R – oznacza punkty przyznane w kryterium „Czas reakcji” 

13.3 Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach b�dzie liczona z dokładno�ci� do dwóch 
miejsc po przecinku, wg zasad matematycznych, tj. warto�ci ko�cowe równe lub wy�sze od 5 – w 
gór�, a poni�ej 5 w dół. 

13.4 Zamawiaj�cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada� b�dzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

13.5 Je�eli nie b�dzie mo�na dokona� wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl�du na to, �e dwie lub 
wi�cej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiaj�cy 
spo�ród tych ofert dokona wyboru oferty z ni�sz� cen�, a je�eli zostały zło�one oferty o takiej samej 
cenie Zamawiaj�cy wezwie Wykonawców, którzy zło�yli te oferty, do zło�enia ofert dodatkowych, 
w terminie okre�lonym przez Zamawiaj�cego (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp). 

13.6 W przypadku poprawiania omyłek w ofertach Zamawiaj�cy b�dzie post�pował zgodnie z art. 87 ust. 
2 ustawy Pzp. 

13.7 Oferta zawieraj�ca bł�dy w obliczeniu ceny, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 
ustawy Pzp z zastrze�eniem ust. 12. 3 w rozdziale XII. 

13.8 W przypadku wyja�nienia kwestii dotycz�cych ra��co niskiej ceny oferty Zamawiaj�cy b�dzie 
post�pował zgodnie z art. 90 ustawy Pzp. 

Rozdział XIV. INFORMACJE O FORMALNO�CIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA	
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

14.1 Osoby reprezentuj�ce Wykonawc� przy podpisywaniu umowy powinny posiada� ze sob� dokumenty 
to�samo�ci oraz dokumenty potwierdzaj�ce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 
umocowanie to nie b�dzie wynika� z dokumentów zał�czonych do oferty. 

14.2 Zawarcie umowy nast�pi wg wzoru Zamawiaj�cego, który stanowi zał�cznik nr 5 Projekt umowy 

14.3 Zamawiaj�cy zawiera umow� na realizacj� przedmiotu zamówienia z wybranym Wykonawc� na 
warunkach okre�lonych w zło�onej ofercie oraz w Projekcie umowy, który stanowi zał�cznik nr 5 
do SIWZ. 

14.4 Je�eli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w post�powaniu, uchyla si� od zawarcia umowy lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy, Zamawiaj�cy mo�e zbada�, czy nie 
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w post�powaniu Wykonawca, który zło�ył 
ofert� najwy�ej ocenion� spo�ród pozostałych ofert.   

14.5 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie: 

1.  nie krótszym ni� 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, je�eli zostało ono przesłane przy u�yciu �rodków komunikacji elektronicznej, lub 

2. nie krótszym ni� 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, je�eli zostało ono przesłane w innym sposób, ni� ten o którym mowa w pkt.14.5 pkt 
1, 

3.  w przypadku, gdy w post�powaniu zło�ono tylko jedn� ofert�, mo�liwe jest zawarcie umowy 
przed upływem ww. terminów. 

14.6 Miejsce i termin podpisania umowy zostan� uzgodnione z wyłonionym Wykonawc�. 

14.7 Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowi�zany jest do dostarczenia Zamawiaj�cemu 
dokumentów/o�wiadcze�, jak ni�ej: 
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1.  w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie zamówienia: umow�
reguluj�c� współprac� tych Wykonawców, 

2.  potwierdzaj�cych wniesienie zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy, o którym mowa 
w rozdziale XV. 

3. o�wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracowników o umow� o prac�, w zakresie 
wskazanym w rozdziale III SIWZ   

14.8 Zamawiaj�cy poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyniku post�powania o 
udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Pzp. 

14.9 Niewypełnienie przez Wykonawc�, którego oferta została wybrana, postanowie� o których mowa w 
ust. 14.4 oraz 14.7  nin. rozdziału b�dzie równoznaczne z zapisem art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp (zawarcie 
umowy w sprawie zamówienia publicznego stało si� niemo�liwe z przyczyn le��cych po stronie 
wykonawcy) i skutkowa� b�dzie zatrzymaniem wadium. 

Rozdział XV. WYMAGANIA DOTYCZ�CE ZABEZPIECZENIA NALE�YTEGO
WYKONANIA UMOWY

15.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowi�zany b�dzie do wniesienia zabezpieczenia 
nale�ytego wykonania umowy, najpóniej w dniu jej zawarcia, w wysoko�ci 5 % ceny całkowitej 
brutto podanej w ofercie. 

15.2 Wykonawcy wspólnie ubiegaj�cy si� o udzielenie zamówienia ponosz� solidarn� odpowiedzialno��
za wniesienie zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy. 

15.3 Zabezpieczenie słu�y pokryciu roszcze� z tytułu niewykonania lub nienale�ytego wykonania 
umowy. 

15.4 Zabezpieczenie mo�e by� wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nast�puj�cych 
formach: 

1. pieni�dzu, 

2. por�czeniach bankowych lub por�czeniach spółdzielczej kasy oszcz�dno�ciowo-kredytowej, 
z tym �e por�czenie kasy jest zawsze zobowi�zaniem pieni��nym, 

3. gwarancjach bankowych, 

4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5.  por�czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi�biorczo�ci (Dz. U. z 
2016 r. poz. 359). 

15.5 Zamawiaj�cy nie wyra�a zgody na wniesienie zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy w 
formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 

15.6 Zabezpieczenie w formie innej ni� pieni�dz nale�y wnie�� w formie oryginału  tj.  zło�y� w formie 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wystawionym 
przez Wystawiaj�cego dokument)

15.7 Z tre�ci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/por�czenia winno wynika�, �e bank, 
ubezpieczyciel, por�czyciel zapłaci, na rzecz Zamawiaj�cego w terminie maksymalnie 30 dni, od 
pisemnego ��dania kwot� zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiaj�cego, bez odwołania, 
bez warunku, niezale�nie od kwestionowania, czy zastrze�e� Wykonawcy i bez dochodzenia, czy 
wezwanie Zamawiaj�cego jest uzasadnione, czy nie. 

15.8 Gwarancja ( por�czenie) nie mo�e zawiera� zastrze�enia gwaranta (por�czyciela), �e pisemne 
��danie zapłaty musi by� przedstawione za po�rednictwem Banku prowadz�cego rachunek 
Zamawiaj�cego, w celu potwierdzenia, �e podpisy zło�one na pisemnym ��daniu nale�� do osób 
uprawnionych do zaci�gania zobowi�za� maj�tkowych w imieniu Zamawiaj�cego. 
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15.9 Gwarancja (por�czenie) nie mo�e zawiera� zastrze�enia gwaranta (por�czyciela), �e 
odpowiedzialno�� gwaranta (por�czyciela) z tytułu gwarancji (por�czenia) jest wył�czona w 
stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy obj�tej gwarancj� (por�czeniem), je�eli zmiana ta nie 
została zaakceptowana przez gwaranta (por�czyciela). 

15.10 Gwarancja (por�czenie) musi by� egzekwowana i wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej 
polskiej, podlega� prawemu polskiemu, a w sporach z gwarancji wył�cznie wła�ciwy musi by� S�d 
Powszechny wła�ciwy dla siedziby Zamawiaj�cego. 

15.11 Tre�� gwarancji (por�czenia) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiaj�cego. Zamawiaj�cy zastrzega 
sobie prawo zgłaszania uwag do tre�ci gwarancji (por�czenia). 

15.12 Wyłoniony Wykonawca wpłaci zabezpieczenie wnoszone w pieni�dzu, przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiaj�cego: 

Bank Millennium Oddział w Wejherowie 

Nr 84 1160 2202 0000 0000 7646 4877 

z podaniem tytułu wpłaty: (zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy nr ……..) 

15.13  Zabezpieczenie wniesione w pieni�dzu Zamawiaj�cy przechowuje na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiaj�cy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieni�dzu z odsetkami 
wynikaj�cymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni�dzy, 
na rachunek bankowy Wykonawcy. 

15.14W trakcie realizacji umowy Wykonawca mo�e dokona� zmiany formy zabezpieczenia na jedn� lub 
kilka z dopuszczonych form, z uwzgl�dnieniem postanowie� ust.. 15.12. 

15.15 Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ci�gło�ci zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysoko�ci. 

15.16 Zamawiaj�cy dokona zwrotu zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy w nast�puj�cy sposób: 

1. 70 % warto�ci zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie do 30 dni od dnia wykonania 
cało�ci zamówienia i uznania go przez Zamawiaj�cego za nale�ycie wykonane. 

2. 30% warto�ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiaj�cego na zabezpieczenie 
roszcze� z tytułu r�kojmi za wady i zwrócone nie póniej ni� w 15. dniu po upływie okresu 
r�kojmi za wady. 

15.17 Z tre�ci gwarancji (por�czenia) musi jednoznacznie wynika�, jaki jest sposób reprezentacji 
Gwaranta/Por�czyciela. Gwarancja (Por�czenie) musi by� podpisana/e przez upowa�nionego 
(upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/Por�czyciela. Do gwarancji (por�czenia) nale�y 
doł�czy� na pi�mie dokumenty, z których wynika stosowne upowa�nienie (upełnomocnienie) 
wraz z kompletem dokumentów w przypadku udzielania dalszych pełnomocnictw 
wykazuj�cych umocowanie do działania w imieniu Gwaranta (Por�czyciela) w postaci 
oryginału lub kopii po�wiadczonej za zgodno�� z oryginałem przez osob� uprawnion� do 
składania o�wiadcze
 woli w imieniu Gwaranta (Por�czyciela), b�d uwierzytelnion� przez 
notariusza. Podpis winien by� sporz�dzony w sposób umo�liwiaj�cy jego identyfikacj� np. zło�ony 
wraz z imienn� piecz�tk� lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z tre�ci gwarancji winno 
wynika� nieodwołalne i bezwarunkowe zobowi�zanie Gwaranta (Por�czyciela) do zapłaty 
Zamawiaj�cemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na ka�de pisemne ��danie Zamawiaj�cego wzywaj�ce 
do zapłaty kwoty zabezpieczenia i zawieraj�ce o�wiadczenie o niespełnieniu przez Wykonawc�
zobowi�za� wobec Zamawiaj�cego wynikaj�cych z zawartej umowy. Wypłata winna nast�pi� w 
terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta (Por�czyciela) wezwania do zapłaty. W tre�ci 
gwarancji (por�czenia) Gwarant (Por�czyciel) nie mo�e uzale�nia� dokonania zapłaty od spełnienia 
przez beneficjenta (Zamawiaj�cego) dodatkowych warunków (np. ��dania zło�enia wezwania np. 
tylko w formie listu poleconego czy kurierem) lub przedło�enia dodatkowych dokumentów (oprócz 
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dokumentu potwierdzaj�cego umocowanie osób do wyst�powania w imieniu Zamawiaj�cego z 
��daniem zapłaty).  

15.18 W przypadku wniesienia wadium w pieni�dzu Wykonawca mo�e wyrazi� zgod� na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy. 

15. 19 Zamawiaj�cy nie wyra�a zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potr�cenia z nale�no�ci za 
cz��ciowo wykonane roboty budowlane. 

15.20 W przypadku niewykonania lub nienale�ytego wykonania umowy zabezpieczenie mo�e zosta�
przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowania.   

Rozdział XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE
ZOSTAN� WPROWADZONE DO TRE�CI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

16.1 Zamawiaj�cy wymaga� b�dzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej z postanowieniami 
SIWZ. 

16.2 Wzór umowy stanowi II cz��� SIWZ.  

16.3 Wykonawca zobowi�zuje si� do  zawarcia umowy, gdy zostanie wybrany na Wykonawc� niniejszego 
zamówienia. 

16.4 Zapisy dotycz�ce mo�liwo�ci wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania tych zmian 
zostały szczegółowo okre�lone w II cz��ci SIWZ  

Rozdział XVII. POUCZENIE O �RODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJ�CYCH WYKONAWCY W TOKU POST�POWANIA                       
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

17.1 Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługuj� �rodki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy 
Pzp, je�eli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub mo�e ponie�� szkod� w wyniku 
naruszenia przez Zamawiaj�cego przepisów ustawy Pzp.  

17.2 �rodki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługuj� równie� organizacjom 
wpisanym na list� organizacji uprawnionych do wnoszenia �rodków ochrony prawnej, prowadzon� przez 
Prezesa Urz�du Zamówie� Publicznych, o której mowa w przepisie art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

 17.3 �rodkami ochrony prawnej s�:  

• Odwołanie (zgodnie z art. 180 i nast. ustawy Pzp); 
• Skarga do s�du (zgodnie z art. 198a i nast. ustawy Pzp). 

17.4 Do post�powania odwoławczego stosuje si� odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 
Kodeks post�powania cywilnego o s�dzie polubownym (arbitra�owym), je�eli ustawa nie stanowi inaczej. 

Rozdział XVIII. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH

18.1 Zamawiaj�cy nie wprowadza zastrze�enia wskazuj�cego na obowi�zek osobistego wykonania przez 
Wykonawc� kluczowych cz��ci zamówienia. 

18.2 W ramach realizacji zamówienia Zamawiaj�cy dopuszcza mo�liwo�� powierzenia Podwykonawcom 
wykonania cz��ci zamówienia, na warunkach okre�lonych we wzorze umowy, której projekt stanowi II 
cz��� SIWZ. 

18.3 Zamawiaj�cy ��da wskazania przez Wykonawc� cz��ci zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzy� Podwykonawcom i podania przez Wykonawc� firm podwykonawców (o ile wiadomo). 
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18.4 Je�eli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał si�, na zasadach okre�lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w post�powaniu, Wykonawca jest obowi�zany wykaza� Zamawiaj�cemu, �e 
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym ni�
Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał si� w trakcie post�powania o udzielenie 
zamówienia. 

18.5 Je�eli Zamawiaj�cy stwierdzi, �e wobec danego Podwykonawcy zachodz� podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowi�zany jest zast�pi� tego Podwykonawc� lub zrezygnowa� z powierzenia wykonania 
cz��ci zamówienia Podwykonawcy. 

18.6 Przepisy ust. 18.5 nin. rozdziału stosuje si� wobec dalszych podwykonawców. 

18.7 Powierzenie wykonania cz��ci zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialno�ci za nale�yte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca odpowiada za działania, 
uchybienia, zaniedbania podwykonawcy, jak za swoje własne działania, uchybienia i zaniedbania. 

Rozdział XIX. INFORMACJE DOTYCZ�CE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOG� BY	
PROWADZONE ROZLICZENIA MI�DZY ZAMAWIAJ�CYM, A WYKONAWC�

Zamawiaj�cy nie przewiduje mo�liwo�ci rozlicze� z Wykonawc� w obcej walucie. Wszystkie rozliczenia 
zwi�zane z realizacj� zamówienia publicznego b�d� realizowane w  złotych polskich (PLN). 

WYKAZ ZAŁ�CZNIKÓW DO IDW: 
Nr 1 Formularz oferty. 

Nr1a Formularz cenowy 

Nr 2 O�wiadczenie JEDZ 

Nr 2a Zobowi�zanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb�dnych zasobów – projekt. 

Nr 3 O�wiadczenie o przynale�no�ci lub braku przynale�no�ci do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

Nr 4 Wykaz zrealizowanych zamówie�

Nr 4a Wykaz osób, które b�d� uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia 

Nr 4b Wykaz sprz�tu niezb�dnego do realizacji zamówienia 

Nr 5 O�wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s�dowego 

Nr 6 O�wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem �rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si� o zamówienia publiczne 

Cz��� II SWIZ  

Nr 1 WU – Wzór umowy 

Cz��� III SWIZ  

Nr 1 OPZ – Opis przedmiotu zamówienia 



Zał�cznik nr 1  do IDW 

Zamówienie publiczne nr ZP.4.U.SMA.2018 

Zamawiaj�cy: 

Wejherowski Zarz�d Nieruchomo�ci Komunalnych 

ul. Jana III Sobieskiego 251 

84-200 Wejherowo 

FORMULARZ OFERTOWY 

DANE DOTYCZ�CE WYKONAWCY

OSOBA/Y UMOCOWANA/E (UPRAWNIONA/E) DO REPREZENTOWANIA 

WYKONAWCY:

Imi� i nazwisko 

Adres na który b�dzie przekazywana wszelka 

korespondencja 

Numer  REGON: NIP: 

Nr telefonu 

Nr faksu 

Adres e-mail 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ESP 
na ePUAP 
Podstawa umocowania do reprezentowania 
Wykonawcy (np. pełnomocnictwo lub inny 
dokument) 

przyst�puj�c do prowadzonego przez Wejherowski Zarz�d Nieruchomo�ci Komunalnych 
post�powania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Utrzymanie porz�dku i czysto�ci oraz utrzymanie zimowe na terenach Gminy Miasta 

Wejherowa w latach 2019-2021” 

1. Oferuj�/emy zrealizowanie przedmiotu zamówienia: 

• cena netto ………………….. 

• podatek VAT 23% ………….. 

• cena brutto…………………. 

Cena brutto słownie: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

O�wiadczam/y, �e w cenie oferty zostały uwzgl�dnione wszystkie koszty 

niezb�dne do zrealizowania zamówienia z nale�yt� staranno�ci� i zgodnie z 

wymaganiami okre�lonymi przez Zamawiaj�cego.   

**Wykonawca informuje, �e (wła�ciwe zakre�li�):

L.p.
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu

1.

2.



� wybór oferty nie b�dzie prowadzi� do powstania u Zamawiaj�cego obowi�zku 

podatkowego. 

�  wybór oferty b�dzie prowadzi� do powstania u Zamawiaj�cego obowi�zku podatkowego w 

odniesieniu do nast�puj�cych towarów lub usług (w zale�no�ci od przedmiotu 

zamówienia): ______________________________. Warto�� towaru lub usług (w 

zale�no�ci od przedmiotu zamówienia) powoduj�ca obowi�zek podatkowy u 

Zamawiaj�cego to ________________ zł netto. 

W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy wła�ciwego przyjmuje si�, �e wybór oferty 
nie b�dzie prowadzi� do powstania u Zamawiaj�cego obowi�zku podatkowego.

** dotyczy Wykonawców, których oferty b�d� generowa� obowi�zek doliczania 
warto�ci podatku VAT do warto�ci netto oferty, tj. w przypadku:

− wewn�trzwspólnotowego nabycia towarów,

− mechanizmu odwróconego obci��enia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 
ustawy o podatku od towarów i usług,

importu usług lub importu towarów, z którymi wi��e si� obowi�zek doliczenia przez 
zamawiaj�cego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 

2.   W zwi�zku z wprowadzeniem przez Zamawiaj�cego drugiego obok ceny oferty kryterium oceny ofert: 

Liczba Pracowników – zapewniamy, �e do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej na czas jego 

wykonywania na podstawie umowy o prac� w pełnym wymiarze czasu b�d� bezpo�rednio zatrudnione: 

……………………………………… (nale�y poda� liczb� osób).  
3.   W zwi�zku z wprowadzeniem przez Zamawiaj�cego trzeciego obok ceny oferty kryterium oceny ofert: 

Czas Reakcji – zobowi�zujemy si� do rozpocz�cia wykonywania usługi zwi�zanej z trybem czynnym akcji 

zima dla I kategorii dróg oraz chodników i ci�gów pieszo jezdnych, od momentu zgłoszenia potrzeby jej 

wykonania przez Zamawiaj�cego w czasie: 

Lp. Czas reakcji Liczba przyznawanych 

punktów 

Zaznaczy� wła�ciwe 

pole znakiem „X” 

1 Czas reakcji 60 minut 0 pkt 

2 Czas reakcji maksymalnie 50 minut 10 pkt. 

3 Czas reakcji maksymalnie 40 minut 20 pkt. 

4 Czas reakcji maksymalnie 30 minut 30 pkt. 

 UWAGA! Wykonawca mo�e zaznaczy� tylko i wył�cznie jedno pole znakiem „X”. W przypadku gdy 

Wykonawca zaznaczy wi�cej ni� jedno pole znakiem „X”, Zamawiaj�cy informuje, �e taka oferta 

zostanie uznana za niezgodna z wymaganiami i zapisami SIWZ i zostanie odrzucona. 

4. O�wiadczam/y, �e zapoznałem/li�my si� z wymaganiami Zamawiaj�cego, dotycz�cymi przedmiotu 

zamówienia, zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z zał�cznikami i 

nie wnosz�/wnosimy do nich �adnych zastrze�e�.  

5. O�wiadczam/y, �e uwa�am/y si� za zwi�zanych niniejsz� ofert� przez okres 60 dni od upływu terminu 

składania ofert.  

6. O�wiadczam/y, �e zrealizuj�/emy zamówienie zgodnie ze Specyfikacj� Istotnych Warunków Zamówienia, 

Opisem Przedmiotu Zamówienia i Wzorem Umowy.  

7. O�wiadczam/y, �e informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na plikach od nr ........................ 

do nr ......................... stanowi� tajemnic� przedsi�biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, �e nie mog� by� one udost�pniane. Informacje i dokumenty zawarte 

w pozostałych plikach Oferty s� jawne)*. 

8. Wadium w kwocie 100 000,00 zł dla zadania pn. Utrzymanie porz�dku i czysto�ci oraz utrzymanie zimowe 

na terenach Gminy Miasta Wejherowa w latach 2019-2021 w formie 

………………………………………….. 

9. Zwrot wadium prosz�/simy dokona� na rachunek bankowy nr  ……………………………………………
(nale�y wypełni� w przypadku wniesienia kwoty wadium w formie pieni�dza) 

10. W przypadku wybrania mnie/nas na wykonawc� niniejszego zamówienia zobowi�zuj�/emy si�  
do wniesienia zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy w wysoko�ci 10% ceny ofertowej dla zadania 

Utrzymanie porz�dku i czysto�ci oraz utrzymanie zimowe na terenach Gminy Miasta Wejherowa w latach 

2019-2021 

11. Jestem/�my �wiadomy/i, �e w przypadku okre�lonym w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp wniesione przeze 

mnie/nas wadium zostaje zatrzymane 

12. O�wiadczam/y, �e w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowi�zuj�/emy si�  
do podpisania umowy na warunkach okre�lonych we wzorze umowy. 



13. Rodzaj przedsi�biorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczy� wła�ciw� opcj�): 

€ Mikroprzedsi�biorstwo 

€ Małe/�rednie przedsi�biorstwo 

€ Du�e przedsi�biorstwo 

Zalecenie komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotycz�ce definicji przedsi�biorstw mikro, małych i �rednich (Dz.Urz. 

UE L 124 z dnia 20.05.2003 r.) 

14. Zarejestrowane nazwy i adresy Wykonawców wyst�puj�cych wspólnie: ……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

15. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówie� publicznych, informuj�/my, �e:  

       zamierzamy powierzy� podwykonawcom wykonanie nast�puj�cych cz��ci  zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa cz��ci zamówienia (zakres prac powierzony podwykonawcy) oraz dane firmy podwykonawców (o ile wiadomo) 

nie zamierzamy powierzy� podwykonawcom  wykonania cz��ci zamówienia * 

16. O�wiadczam, �e wypełniłem obowi�zki informacyjne przewidziane w art. 13lu bart. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpo�rednio lub po�rednio pozyskałem w celu ubiegania si� o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym post�powaniu. 

17. Zał�cznikami do niniejszego formularza, stanowi�cymi integraln� cz��� oferty, s�: 

1) ……………………………………………………………………………………………………

2) ……………………………………………………………………………………………………

3) ……………………………………………………………………………………………………

4) ……………………………………………………………………………………………………

                                                                        

Podpis(y):

L.p.

Pełna nazwa(y) 
Wykonawcy(ó

w)

Nazwisko i imi� osoby 
(osób) upowa�nionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób) 
upowa�nionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)

Piecz��(cie) 
Wykonawcy(ów)

Miejscowo��
i data

1.

2.

* niepotrzebne skre�li�



Zał�cznik nr 1a  do IDW 
Zamówienie publiczne nr ZP.4.U.SMA.2018 
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...................................... 
 piecz�� firmowa Wykonawcy 

Zał�cznik Nr 1a 

FORMULARZ CENOWY STRONA 1 z 3
do zam. publ. pn.„Utrzymanie porz�dku i czysto�ci oraz utrzymanie zimowe         na 

terenach Gminy Miasta Wejherowa”

Pełna nazwa Wykonawcy/ 

Wykonawców wyst�puj�cych wspólnie 

�

NIP �

REGON �

KRS/CEiDG �

Adres Siedziby Wykonawcy �

Osoba upowa�niona do reprezentowania 

Wykonawcy �

Zestawienie cenowe usług: 

a) na �wiadczenie usługi utrzymania porz�dku i czysto�ci na terenach Gminy Miasta 
Wejherowa: 

TABELA A 

L.
p 

Usługa Cena 
ryczałtowa za 
�wiadczon�

przez 36 m-cy 
usług�

Ilo�� Warto��
Brutto 
PLN 

A B C D E 
(kol. C x kol. D) 

1 Mechaniczne utrzymanie ulic 1 

2 Mechaniczne utrzymanie 
chodników, placów 

i ci�gów pieszo-rowerowych 
1 

3 R�czne utrzymanie czysto�ci    
na terenie miasta Wejherowa 1 

4 Opró�nianie koszy ulicznych 1 

5 
Utrzymanie 
czysto�ci na 
targowiskach 

Targowisko 
Pomorska 

1 

Targowisko 
Rze�nicka 

1 

6 Razem (kol. E) 

..................................................................,dn. ......................... 
                   miejscowo��                                         

         ..................................................................................................................
 podpis i piecz�� osoby (ób) uprawnionej (ych) do reprezentowania wykonawcy 



Zał�cznik nr 1a  do IDW

Zamówienie publiczne nr ZP.4.U.SMA.2018 
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Zał�cznik Nr 1a 

FORMULARZ CENOWY STRONA 2 z 3
do zam. publ. pn.„Utrzymanie porz�dku i czysto�ci oraz utrzymanie zimowe         na 

terenach Gminy Miasta Wejherowa”

Pełna nazwa Wykonawcy/ 

Wykonawców wyst�puj�cych wspólnie 

�

NIP �

REGON �

KRS/CEiDG �

Adres Siedziby Wykonawcy �

Osoba upowa�niona do reprezentowania 

Wykonawcy �

b) na �wiadczenie usługi czyszczenia ekspozycji: 

TABELA B 

Lp. Usługa Cena 
jednostkowa 

brutto 

Ilo�� Warto��
Brutto 
PLN 

(kol. C x kol. D) 
A B C D E 

1 
Czyszczenie 
ekspozycji 

Ekspozycja 
wozu 

stra�ackiego 
36 

Pomnik Jakuba 
Wejhera 36 

Fontanna Pl. 
Jakuba Wejhera 36 

Fontanna przy 
ul. Bukowej 36 

2 
Razem

Ilo�ci podane w tabeli s� ilo�ciami szacunkowymi �wiadczenia usług i słu�� obliczeniu 
warto�ci zamówienia i porównaniu ofert. 

..................................................................,dn. ......................... 
                   miejscowo��                                               

.........................................................................................................
                                                podpis i piecz�� osoby (ób) uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy 

�



Zał�cznik nr 1a  do IDW

Zamówienie publiczne nr ZP.4.U.SMA.2018 

����������	
�

��������������������������������������	���

�������������������� ��!"#�

$%&!''���������

Zał�cznik Nr 1a 

FORMULARZ CENOWY STRONA 3 z 3
do zam. publ. pn.„Utrzymanie porz�dku i czysto�ci oraz utrzymanie zimowe         na 

terenach Gminy Miasta Wejherowa”

Pełna nazwa Wykonawcy/ 

Wykonawców wyst�puj�cych wspólnie 

�

NIP �

REGON �

KRS/CEiDG �

Adres Siedziby Wykonawcy �

Osoba upowa�niona do reprezentowania 

Wykonawcy �

c) na �wiadczenie usługi utrzymania zimowego na terenach Gminy Miasta Wejherowa: 

TABELA C 

Lp. Usługa Cena 
ryczałtowa 

za 
�wiadczon
� przez 

okres 15 
m-cy 

usług�

Cena 
jednostkow
a brutto za 

1 dob�

Ilo�� Warto�� brutto

A B C D E F 

1 zimowe utrzymanie dróg w 
trybie czynnym 

X ……….. 150 
(kol. D x kol. E) 

…………….. 

2 zimowe utrzymanie dróg w 
trybie biernym

……….. X 1 
(kol. C x kol. E) 

…………….. 

3 Usuwanie mieszanki 
piaskowo- solnej 

X ……….. 45 
(kol. D x kol. E) 

…………….. 

4 
Razem (kol. F) 

…………………………………….

Ilo�ci podane w tabeli s� ilo�ciami szacunkowymi �wiadczenia usług i słu�� obliczeniu 
warto�ci zamówienia i porównaniu ofert. 

..................................................................,dn. ......................... 
                   miejscowo��                                               

......................................................................................................... 

                                                podpis i piecz�� osoby (ób) uprawnionej (ych) do reprezentowania 
        Wykonawcy 



Zał�cznik nr 2a do IDW 
Zamówienie publiczne nr ZP.4.U.SMA.2018 

Zamawiaj�cy: 

Wejherowski Zarz�d Nieruchomo�ci Komunalnych 

ul. Jana III Sobieskiego 251 

84-200 Wejherowo 

Pełna nazwa Wykonawcy/ 

Wykonawców wyst�puj�cych wspólnie 

NIP 

REGON 

KRS/CEiDG 

Adres Siedziby Wykonawcy 

Osoba upowa�niona do reprezentowania 

Wykonawcy 

ZOBOWI�ZANIE DO UDOST�PNIENIA ZASOBÓW 

Zobowi�zuj� si� do oddania swoich zasobów przy wykonywaniu zamówienia pn. „Utrzymanie 

porz�dku i czysto�ci oraz utrzymanie zimowe na terenach Gminy Miasta Wejherowa w latach 

2019-2021 
 do dyspozycji Wykonawcy  

  

_________________________________________________________________________________  

                                 (nazwa i adres Wykonawcy, któremu udost�pniane s� zasoby)  

  

O�wiadczam, i�:  

1. udost�pniam Wykonawcy nasze zasoby w zakresie:  

………………………………………………………………………………………………….………                   

                                                                       (okre�lenie zasobu)  

………………………………………………………………………………………………….……… 

(nale�y poda� informacje umo�liwiaj�ce ocen� spełnienia warunków, okre�lonych w rozdz. V ust. 5.1 

pkt 2 SIWZ, przez udost�pniane zasoby)  

………………………………………………………………………………………………….………  

  

2. sposób wykorzystania udost�pnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego b�dzie nast�puj�cy:  

  

………………………………………………………………………………………………….……… 

3. zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego b�dzie nast�puj�cy:  

  

……………………………………………………………………………………..……………………  



4. b�d� realizował ww. usługi, których dotycz� udost�pniane zasoby, odnosz�ce si� do warunków 

udziału dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do�wiadczenia, na których polega 

Wykonawca:  

……………………………………………………………………………………..……………………  

  

………………………………                                                            ……………….. ..............................................................................................                 

       miejscowo�� i data                                                        podpis i piecz�� osoby (ób) upełnomocnionej (ych)  

                                                           do zło�enia podpisu w imieniu podmiotu oddaj�cego do  

                                                                               dyspozycji niezb�dnych zasobów  



Zał�cznik nr 3 do IDW 
Zamówienie publiczne nr ZP.4.U.SMA.2018 

Zamawiaj�cy: 

Wejherowski Zarz�d Nieruchomo�ci Komunalnych 

ul. Jana III Sobieskiego 251 

84-200 Wejherowo 

Pełna nazwa Wykonawcy/ 

Wykonawców wyst�puj�cych wspólnie 

NIP 

REGON 

KRS/CEiDG 

Adres Siedziby Wykonawcy 

Osoba upowa�niona do reprezentowania 

Wykonawcy 

O�WIADCZENIE WYKONAWCY  

o przynale�no�ci lub braku przynale�no�ci do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

My ni�ej podpisani: 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
ubiegaj�c si� o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Utrzymanie porz�dku i czysto�ci oraz utrzymanie zimowe na terenach Gminy Miasta 

Wejherowa w latach 2019-2021- o�wiadczamy, �e:  
- nie nale�ymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 229 z pó�n. zm.) z 
Wykonawcami, którzy zło�yli oferty w przedmiotowym post�powaniu o udzielenie zamówienia*

*
lub 

- nale�ymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 229 z pó�n.), ł�cznie z ni�ej 
wymienionymi Wykonawcami, którzy zło�yli odr�bne oferty w przedmiotowym post�powaniu o 
udzielenie zamówienia*: 

Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby

1  

2  

3  

4  



W zał�czeniu przekazuj� nast�puj�ce dokumenty/informacje potwierdzaj�ce, �e powi�zania 
pomi�dzy mn� a ww. Wykonawc�/Wykonawcami nie prowadz� do zakłócenia konkurencji w 
niniejszym post�powaniu: 

……………………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………

............................................................. 
podpis osoby upowa�nionej do 
reprezentowania wykonawcy 

* - nieodpowiednie skre�li�
niniejszy dokument nale�y zło�y� w formie oryginału (ZGODNIE Z ZAPISAMI w IDW) w terminie 3 od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj�cego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy. W 

przypadku o�wiadczenia o przynale�no�ci do tej samej grupy kapitałowej wykonawca mo�e zło�y� wraz z o�wiadczeniem 

dokumenty b�d� informacje potwierdzaj�ce, �e powi�zania z innym wykonawc� nie prowadz� do zakłócenia konkurencji w 

post�powaniu. 



Zał�cznik nr 4 do IDW 
Zamówienie publiczne nr ZP.4.U.SMA.2018 

Zamawiaj�cy: 

Wejherowski Zarz�d Nieruchomo�ci Komunalnych 

ul. Jana III Sobieskiego 251 

84-200 Wejherowo 

Pełna nazwa Wykonawcy/ 

Wykonawców wyst�puj�cych wspólnie 

NIP 

REGON 

KRS/CEiDG 

Adres Siedziby Wykonawcy 

Osoba upowa�niona do reprezentowania 

Wykonawcy 

Na potrzeby post�powania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utrzymanie porz�dki i 

czysto�ci oraz utrzymanie zimowe na terenach Gminy Miasta Wejherowa w Latach 2019-2021 

prowadzonego przez Wejherowski Zarz�d Nieruchomo�ci Komunalnych w Wejherowie

przedstawiam:

Wykaz zrealizowanych zamówie� 
do realizacji zamówienia publicznego 

Opis przedmiotu zamówienia 

odpowiadaj�cym swoim 

rodzajem i warto�ci� usługom 

stanowi�cym przedmiot 

zamówienia zgodnie z 

rozdziałem …….   

Warto��

przedmiotu 

zamówienia 

Powierzchnia (min. 

100 000,00 m2) 

Data 

wykonania/wykonywania 

Nazwa i adres podmiotu,  na 

rzecz którego usługi zostały 

wykonane/s� wykonywane 

1 2 3 4 5 

   

  

   

  

   

  

����

…………….……. (miejscowo��), dnia …………………. r.  

       …………………………………………

(podpis)



Zał�cznik nr 4 do IDW 
Zamówienie publiczne nr ZP.4.U.SMA.2018 

Zamawiaj�cy: 

Wejherowski Zarz�d Nieruchomo�ci Komunalnych 

ul. Jana III Sobieskiego 251 

84-200 Wejherowo 

Pełna nazwa Wykonawcy/ 

Wykonawców wyst�puj�cych wspólnie 

NIP 

REGON 

KRS/CEiDG 

Adres Siedziby Wykonawcy 

Osoba upowa�niona do reprezentowania 

Wykonawcy 

Na potrzeby post�powania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utrzymanie porz�dki i 

czysto�ci oraz utrzymanie zimowe na terenach Gminy Miasta Wejherowa w Latach 2019-2021 

prowadzonego przez Wejherowski Zarz�d Nieruchomo�ci Komunalnych w Wejherowie

przedstawiam:

Wykaz zrealizowanych zamówie� 
do realizacji zamówienia publicznego 

Opis przedmiotu zamówienia 

odpowiadaj�cym swoim 

rodzajem i warto�ci� usługom 

stanowi�cym przedmiot 

zamówienia zgodnie z 

rozdziałem V IDW

Warto��

przedmiotu 

zamówienia 

Powierzchnia (min. 

100 000,00 m2) 

Data 

wykonania/wykonywania 

Nazwa i adres podmiotu,  na 

rzecz którego usługi zostały 

wykonane/s� wykonywane 

1 2 3 4 5 

   

  

   

  

   

  

����

…………….……. (miejscowo��), dnia …………………. r.  

       …………………………………………

(podpis)



Zał�cznik nr 4a do IDW 
Zamówienie publiczne nr ZP.4.U.SMA.2018 

Zamawiaj�cy: 

Wejherowski Zarz�d Nieruchomo�ci Komunalnych 

ul. Jana III Sobieskiego 251 

84-200 Wejherowo 

Pełna nazwa Wykonawcy/ 

Wykonawców wyst�puj�cych wspólnie 

NIP 

REGON 

KRS/CEiDG 

Adres Siedziby Wykonawcy 

Osoba upowa�niona do reprezentowania 

Wykonawcy 

Na potrzeby post�powania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utrzymanie porz�dki i 

czysto�ci oraz utrzymanie zimowe na terenach Gminy Miasta Wejherowa w Latach 2019-2021 

prowadzonego przez Wejherowski Zarz�d Nieruchomo�ci Komunalnych w Wejherowie

przedstawiam:

Wykaz osób, które b�d� uczestniczy� w wykonywaniu zamówienia 
publicznego 

Str. 1-2  

Lp  

NAZWISKO I IMI�

osoby, która b�dzie 

pełni� poszczególne 

funkcje ze wskazaniem 

czy Wykonawca 

dysponuje czy b�dzie 

dysponował n/w osob�: 

Stanowisko 

Uprawnienia do obsługi 

wymaganych jednostek 

sprz�towych 

Nr telefonu 

1 2 3 4 5 

1   

  

2   

  

3   

  

…..   

  

����

…………….……. (miejscowo��), dnia …………………. r.  

       …………………………………………

(podpis) 



Zał�cznik nr 4a do IDW 
Zamówienie publiczne nr ZP.4.U.SMA.2018 

Zamawiaj�cy: 

Wejherowski Zarz�d Nieruchomo�ci Komunalnych 

ul. Jana III Sobieskiego 251 

84-200 Wejherowo 

Pełna nazwa Wykonawcy/ 

Wykonawców wyst�puj�cych wspólnie 

NIP 

REGON 

KRS/CEiDG 

Adres Siedziby Wykonawcy 

Osoba upowa�niona do reprezentowania 

Wykonawcy 

Na potrzeby post�powania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utrzymanie porz�dki i 

czysto�ci oraz utrzymanie zimowe na terenach Gminy Miasta Wejherowa w Latach 2019-2021 

prowadzonego przez Wejherowski Zarz�d Nieruchomo�ci Komunalnych w Wejherowie

przedstawiam:

Wykaz osób, które b�d� uczestniczy� w wykonywaniu zamówienia 
publicznego 

Str. 2-2  

O�WIADCZENIE 

O�wiadczam, �e osoby wymienione powy�ej, które b�d� uczestniczy� w wykonywaniu 

zamówienia posiadaj� wymagane prawem uprawnienia do obsługi jednostek sprz�towych 

zgodnie z warunkami okre�lonymi w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

…………….……. (miejscowo��), dnia …………………. r.  

       …………………………………………

(podpis) 



Zał�cznik nr 4b do IDW 
Zamówienie publiczne nr ZP.4.U.SMA.2018 

Zamawiaj�cy: 

Wejherowski Zarz�d Nieruchomo�ci Komunalnych 

ul. Jana III Sobieskiego 251 

84-200 Wejherowo 

Pełna nazwa Wykonawcy/ 

Wykonawców wyst�puj�cych wspólnie 

NIP 

REGON 

KRS/CEiDG 

Adres Siedziby Wykonawcy 

Osoba upowa�niona do reprezentowania 

Wykonawcy 

Na potrzeby post�powania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utrzymanie porz�dki i 

czysto�ci oraz utrzymanie zimowe na terenach Gminy Miasta Wejherowa w Latach 2019-2021 

prowadzonego przez Wejherowski Zarz�d Nieruchomo�ci Komunalnych w Wejherowie

przedstawiam:

Wykaz sprz�tu niezb�dnego do realizacji zamówienia 
O�wiadczam/y, �e posiadam/y, nast�puj�cy sprz�t niezb�dny do realizacji 
przedmiotowego zamówienia:

Lp. Rodzaj sprz�tu 
Charakterystyka sprz�tu (wydajno��, 

marka, typ) 
Ilo�� �rodki ł�czno�ci 

1 2 3 4 5 

1   

  

2   

  

3   

  

…..   

  

����

…………….……. (miejscowo��), dnia …………………. r.  

       …………………………………………

(podpis) 



Zał�cznik nr 5 do IDW 
Zamówienie publiczne nr ZP.4.U.SMA.2018 

Zamawiaj�cy: 

Wejherowski Zarz�d Nieruchomo�ci Komunalnych 

ul. Jana III Sobieskiego 251 

84-200 Wejherowo 

Pełna nazwa Wykonawcy/ 

Wykonawców wyst�puj�cych wspólnie 

NIP 

REGON 

KRS/CEiDG 

Adres Siedziby Wykonawcy 

Osoba upowa�niona do reprezentowania 

Wykonawcy 

Na potrzeby post�powania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utrzymanie porz�dki i 

czysto�ci oraz utrzymanie zimowe na terenach Gminy Miasta Wejherowa w Latach 2019-2021 

prowadzonego przez Wejherowski Zarz�d Nieruchomo�ci Komunalnych w Wejherowie

przedstawiam:

O�wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 

wyroku s�dowego
�
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…………….……. (miejscowo��), dnia …………………. r.  

       …………………………………………

(podpis) 

�
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…………….……. (miejscowo��), dnia …………………. r.  

       …………………………………………

(podpis) 

�
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• 
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��������������������������	#��������	��

…………….……. (miejscowo��), dnia …………………. r.  

       …………………………………………

(podpis) 



Wyja�nienia: 

* - wypełni� wła�ciwe pole 

** - w przypadku wypełnienia pola z O�wiadczeniem o wydaniu prawomocnego wyroku s�dowego lub decyzji administracyjnej 

zwi�zanego/zwi�zanej z zaleganiem z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia  społeczne lub zdrowotne, 

Wykonawca jest zobowi�zany przedło�y� dokumenty: 

• po�wiadczaj�ce spłat� nale�no�ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi  

albo wi���ce porozumienie w sprawie spłat tych nale�no�ci. 



Zał�cznik nr 6 do IDW 
Zamówienie publiczne nr ZP.4.U.SMA.2018 

Zamawiaj�cy: 

Wejherowski Zarz�d Nieruchomo�ci Komunalnych 

ul. Jana III Sobieskiego 251 

84-200 Wejherowo 

Pełna nazwa Wykonawcy/ 

Wykonawców wyst�puj�cych wspólnie 

NIP 

REGON 

KRS/CEiDG 

Adres Siedziby Wykonawcy 

Osoba upowa�niona do reprezentowania 

Wykonawcy 

Na potrzeby post�powania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utrzymanie porz�dki i 

czysto�ci oraz utrzymanie zimowe na terenach Gminy Miasta Wejherowa w Latach 2019-2021 

prowadzonego przez Wejherowski Zarz�d Nieruchomo�ci Komunalnych w Wejherowie

przedstawiam:

O�wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem �rodka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania si� o zamówienia publiczne

�

�������	
���� �� ����	� ����� ���� 
������� ������� ��
�	
����� �������� �������


���������	
����
���
������������������
���������������	
����

…………….……. (miejscowo��), dnia …………………. r.  

       …………………………………………

(podpis) 

�

�������	
����������	������
����������������
�	
��������������������
���������	
����
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…………….……. (miejscowo��), dnia …………………. r.  

       …………………………………………

(podpis) 

�
�����������	


������	�������	������	����
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do zam

na utrzymanie
na terenach

zawarta w dniu ………………………. 

Gminą Miasta Wejherowa, 84-200

której działa Wejherowski Zarząd

III Sobieskiego 251, reprezentowanym

Dyrektor – Jarosław Jędrzejewski

zwanym w dalszej treści umowy 

a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej treści umowy 

a łącznie zwanych dalej także „Stronami

w wyniku dokonania przez Zamawiającego

udzielenie zamówienia publicznego

jako „Postępowanie”), Strony zawierają

 

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) świadczenie usługi utrzymania

b) świadczenie usługi utrzymania

2. Zakres przedmiotu umowy określa

nr 1 do niniejszej umowy, sporządzony

 

OBOWI

I. Obowiązki i odpowiedzialność

1. Terminowa zapłata wynagrodzenia

umowy.  

2. Współdziałanie z Wykonawcą

3. Zamawiający zobowiązany jest

podstawie zawartej Umowy. 

4. Zamawiający zobowiązany jest

ze szczegółowym opisem przedmiotu

Sobieskiego 251.                                             Znak Sprawy: Zam. publ.

 

Nr

 

Umowa nr …/SMA/2018 
zamówienia publicznego nr ZP.4.U.SMA.2018 

 
utrzymanie porządku i czystości oraz utrzymanie zimowe
terenach Gminy Miasta Wejherowa w latach 2019-2021

 
 r. pomiędzy: 

200 Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 8, NIP 588

Zarząd Nieruchomości Komunalnych z siedzibą w Wejherowie,

reprezentowanym przez: 

Jędrzejewski 

 Zamawiającym, 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 „Wykonawcą”, 

Stronami”, a z osobna „Stroną” 

Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie

publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

zawierają umowę (zwaną dalej „Umową”) o następującej

§1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
jest: 

utrzymania porządku i czystości na terenach Gminy

utrzymania zimowego na terenach Gminy Miasta Wejherowa.

określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

sporządzony w oparciu o treść SIWZ – Zam. Pub. nr

§2 
OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 

 

odpowiedzialność Zamawiajacego 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie

Wykonawcą w celu sprawnego i ciągłego świadczenia usługi.

jest do sprawowania bieżącej koordynacji rob

 

jest do bieżącej kontroli jakości wykonywanych rob

przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1

publ. Nr  ZP.4.U.SMA.2018 

1 

II część do SIWZ - WU 

Nr rej. ………………………. 

zimowe  
2021 

588-10-00-993, w imieniu 

Wejherowie, przy ul. Jana 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

trakcie postępowania o 

nieograniczonego (dalej 

następującej treści: 

Gminy Miasta Wejherowa. 

Wejherowa. 

wienia stanowiący załącznik 

nr ZP.4.U.SMA.2018 

zgodnie z § 5 niniejszej 

usługi.  

robót realizowanych na 

robót oraz ich zgodność 

1 do niniejszej umowy.  
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II. Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Zrealizowanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, zapewniając ciągłość świadczenia usług. 

2. Każdorazowe zgłaszanie Zamawiającemu utrudnień występujących na drogach poza standard 

objęty specyfiką wykonania usługi. 

3. Współdziałanie na każdym etapie z Zamawiającym i uwzględnianie jego uwag i spostrzeżeń. 

4. Ponoszenie odpowiedzialności za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich, 

powstałe z winy Wykonawcy przy realizowaniu niniejszej umowy.   

5. Wykonywanie umowy w taki sposób, aby nie zakłócać, w stopniu większym, niż jest to niezbędne, 

interesów osób trzecich.  

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, by w czasie realizacji Przedmiotu Umowy zatrudniać na 

podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w 

zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1666 z późn. zm.). Obowiązek zatrudniania ww. osób na podstawie umowy o pracę obejmuje 

zarówno Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszych podwykonawców. Wyżej wymieniony zakres 

czynności, wskazany jest w załącznik nr 1 do umowy - Szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia. 

7. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

8. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane 

przez Zamawiającego czynności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności poprzez 

przedłożenie Zamawiającemu dowodów takich jak np.: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
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Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Powyższe wyliczenie nie stanowi katalogu zamkniętego i Zamawiający uprawniony jest do żądania 

innych dowodów.  

9. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 8. Niezłożenie 

przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane czynności. 

10. W przypadku stwierdzenia braku spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia osób wykonujących określone przez zamawiającego czynności na podstawie umowy o 

pracę lub w przypadku braku wykazania lub przedłożenia Zamawiającemu dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie, do usunięcia 

stwierdzonych naruszeń i przekazania Zamawiającemu odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej 

zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracy. 

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wszelkich formalności umożliwiających rozpoczęcie 

prac i użytkowanie obiektu budowlanego objętego Przedmiotem Umowy. 

13. Ponoszenie odpowiedzialności za prace wykonane przez podwykonawców oraz podmioty osobiście 

biorące udział w realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

14. Zapewnienie niezbędnego do realizacji zadania sprzętu wymienionego w formularzu oferty. 

15. Posiadanie w całym okresie obowiązywania umowy: 

− aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ na zbieranie lub na zbieranie i 

przetwarzanie odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 poz. 992) lub pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w ustawie  z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 

799);   

− aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie 

transportu odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity 

Dz. U. z 2018 poz. 992);  



WZNK, 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 251.                                             Znak Sprawy: Zam. publ. Nr  ZP.4.U.SMA.2018 

 

 
4 

− aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454);  

16. Zatrudnienie na okres wykonania przedmiotu umowy i  usuwania wad.: 

a/ wykwalifikowanego personelu wymienionego w ofercie, 

b/ podwykonawców:…………………………………………………..…………………………………………………………...…… 

17. Zlecenie wykonania części usługi podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części usługi. 

18. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem Umowy na kwotę nie niższą niż 200 000 zł przez cały okres realizacji 

Umowy. W terminie 3 dni od podpisania Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię 

umowy ubezpieczenia (lub polisy). W przypadku gdy umowa obejmuje okres krótszy niż okres 

realizacji Umowy Wykonawca obowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na 

wymaganą kwotę oraz przedkładania kopii kolejnych umów (polis). W przypadku nieprzedłożenia 

umowy ubezpieczenia (polisy) o której mowa Zamawiający uprawniony jest do zawarcia umowy 

ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. 

19. Informowanie Zamawiającego o każdej zmianie w zakresie danych osób biorących udział w 

realizacji zamówienia, o zmianie sposobu dysponowania tymi osobami (sposobu zatrudnienia) 

oraz wysokości wynagrodzenia tych osób, pod rygorem bezskuteczności § 5 ust. 8-9 umowy i tym 

samym odmowy zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
§3 

TERMIN REALIZACJI 
 

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie o którym mowa w § 1 ust 1 pkt a i § 

1 ust 1 pkt b na okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

2. Usługi, o których mowa  w § 1 ust 1 pkt a i b świadczone będą zamiennie według potrzeb i 

warunków atmosferycznych na polecenie Zamawiającego. 

3. Czas reakcji, czyli czas rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa § 

1 ust 1 pkt b dotyczącym trybu czynnego akcji zima nastąpi w czasie …. minut od zgłoszenia 

potrzeby jej wykonania przez Zamawiającego. 

 
§ 4 

PODWYKONAWCY 
 
1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, Wykonawca powierza / nie powierza 

Podwykonawcom, następujący zakres zamówienia:  

− ………………………………………………………………………………………  

− ……………………………………………………………………………………… 

2. Umowa o podwykonawstwo winna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wykonanie części Przedmiotu Umowy przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z postanowień Umowy. 

4. Wykonawca nie może się zwolnić z odpowiedzialności względem Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania zakresu umowy powierzonego podwykonawcomlub 

dalszym podwykonawcom.  

5. Niewywiązywanie się Wykonawcy z płatności dla podwykonawcy(ów) skutkować będzie 

wstrzymaniem płatności Wykonawcy. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub inny dokument potwierdzający uregulowania 
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zobowiązań finansowych między Wykonawcą a Podwykonawcą w zakresie realizacji niniejszej 

umowy. 

6. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi składające się na Przedmiot Umowy, jest 

zobowiązany, w trakcie realizacji Umowy, przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o 

podwykonawstwo z Podwykonawcą lub z dalszym Podwykonawcą, przy czym Podwykonawca i 

dalszy Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawcausług stanowiących Przedmiot Umowy, 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwow terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są usługi, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, jeżeli nie spełnia ona 

wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niezgłoszenie w formie 

pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację tej 

umowy przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcami lub dalszymi 

Podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą 

obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

10. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym 

została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana tej 

umowy wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie. 

11. Postanowienia o których mowa w ust. 10 nn. paragrafu musi zawierać każda umowa o 

podwykonawstwo zawarta między Wykonawcą a Podwykonawcą. Zamawiający ma prawo wnieść 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo a Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do zgodności 

zapisów umowy o podwykonawstwo z Umową w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kar umownych. 

12. W przypadku niezastosowania się do postanowień określonych w ust. 14 powyżej Zamawiający ma 

prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz naliczenia kar umownych na zasadach określonych w niniejszej 

Umowie. 

13. Wszelkie formalności i rozliczenia z podwykonawcą prowadzone są w oparciu o art.143 c ustawy – 

Prawo zamówień publicznych.  

 

§ 5 
WYNAGRODZENIE  

 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy przez cały okres trwania umowy nie przekroczy kwoty:  

………………………….…. zł brutto  

słownie brutto:………………………………………………….. 

      w tym: 

a. na świadczenie usługi utrzymania porządku i czystości na terenach Gminy Miasta 

Wejherowa: 

Brutto: ………………….. zł 

słownie złotych : ……………………………………………….. 

b. na świadczenie usługi utrzymania zimowego na terenach Gminy Miasta Wejherowa: 

Brutto: ………………….. zł 

słownie złotych : ……………………………………………….. 
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zgodnie z ofertą wynikająca z iloczynu cen jednostkowych i ilości założonych jednostek zawartymi w 

formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy 

2.  Ceny jednostkowe, o których mowa w ust.1 są stałe i nie ulegną zmianie przez cały okres trwania 

umowy. 

3. Zamawiający przewiduje płatności miesięczne wg następującego harmonogramu: 

3.1 Dla usług, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. a zawartych w tabeli A formularza cenowego 

stanowiącego załącznik nr 2 do umowy 

a. w roku 2019 –Wartość brutto zleconej usługi podzielonej przez 36 m-cy i pomnożonej przez 

współczynnik 0,9 

b. w roku 2020 - Wartość brutto zleconej usługi podzielonej przez 36 m-cy i pomnożonej przez 

współczynnik 1 

c. w roku 2021 - Wartość brutto zleconej usługi podzielonej przez 36 m-cy i pomnożonej przez 

współczynnik 1,1 

3.2 Dla usług, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. a zawartych w tabeli B formularza cenowego 

stanowiącego załącznik nr 2 do umowy: 

- iloczyn ceny jednostkowej brutto i ilości faktycznie zleconych przez osobę reprezentującą 

Zamawiającego usługi zgodnej z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla tej usługi. 

3.3 Dla usług, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. b – czynnego utrzymania zimowego: 

- iloczyn ceny jednostkowej brutto i ilości potwierdzonych przez osobę reprezentującą 

Zamawiającego dób świadczenia usługi (zimowe utrzymanie dróg w trybie czynnym) zgodnej z 

szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla tej usługi. 

3.4 Dla usług, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. b – usuwanie mieszanki piaskowo solnej: 

- iloczyn ceny jednostkowej brutto i ilości potwierdzonych przez osobę reprezentującą 

Zamawiającego dób świadczenia usługi (usuwanie mieszanki piaskowo-solnej) zgodnej z 

szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla tej usługi. 

3.5 Dla usług, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. b – biernego utrzymania zimowego: 

a. w roku 2019 – Wartość brutto zleconej usługi podzielonej przez 15 m-cy i pomnożonej przez 

współczynnik 0,9 

b. w roku 2020 – Wartość brutto zleconej usługi podzielonej przez 15 m-cy i pomnożonej przez 

współczynnik 1 

c. w roku 2021 – Wartość brutto zleconej usługi podzielonej przez 15 m-cy i pomnożonej przez 

współczynnik 1,1 

4. W przypadku świadczenia zleconej usługi na terenach Gminy Miasta Wejherowa, o której mowa w 

pkt.3.1,3.4 przez okres niepełnego miesiąca – obliczenie wynagrodzenia za dany okres następuje 

poprzez iloczyn ilości dni świadczenia usługi oraz stawki dziennej. Stawka dzienna wynika z 

podzielenia ceny ryczałtowej za 1 miesiąc, wynikającej z harmonogramu płatności, o którym mowa 

w ust. 3, przez 31 dni. 

5. Zakres i okres wykonania usług będących przedmiotem umowy może zostać odpowiednio 

zmniejszony lub zwiększony przez Zamawiającego w zależności od jego potrzeb, wynikających z 

panujących warunków atmosferycznych w trakcie obowiązywania umowy.  

6. W przypadku o którym mowa w ust. 3.2, ust. 3.3. ust. 4 niniejszego paragrafu Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi. W przypadku, gdy Zamawiający 

zamierza zlecić Wykonawcy świadczenie usług w zakresie, w którym wynagrodzenie przekroczy 

kwoty wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu, konieczne jest zawarcie przez strony właściwych 

aneksów. Zawarcie wskazanych aneksów możliwe jest jedynie w przypadku posiadania przez 

Zamawiającego środków finansowych na ten cel. 



WZNK, 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 251.                                             Znak Sprawy: Zam. publ. Nr  ZP.4.U.SMA.2018 

 

 
7 

7. W przypadku w którym wynagrodzenie nie osiągnie kwoty, o której mowa w ust. 1, Wykonawca 

nie ma prawa do żądania odszkodowania lub wypłaty wynagrodzenia stanowiącego różnicę między 

wynagrodzeniem określonym w ust.1, a wynagrodzeniem za faktycznie wykonany przedmiot 

umowy. 

8. Zgodnie z art. 142 ust.5 ustawy Pzp Zamawiający  ustanawia następujące zasady wprowadzenia 

zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy: 

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która ma wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, następuje odpowiednia zmiana 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, po uwzględnieniu w całości 

zmienionej stawki podatku, zgodnie z procedurą określoną w ust. 9 niniejszego 

paragrafu,  

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę oraz w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, następuje odpowiednia zmiana 

wynagrodzenia zgodnie z procedurą określoną w ust. 9 niniejszego paragrafu, 

9. W przypadkach, o których mowa wyżej w ust. 8 lit. a-b, każdej ze Stron przysługuje prawo żądania 

od drugiej Strony dokonania odpowiedniej zmiany umowy, zwane w dalszej treści „żądaniem 

zmiany”. Żądanie zmiany składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wraz z 

uzasadnieniem wykazującym w sposób szczegółowy wpływ zmiany, o której mowa w ust. 8 lit. a-b, 

na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. Strona składająca żądanie zmiany obowiązana jest 

dołączyć do żądania odpisy dokumentów potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w 

ust. 8 lit. a-b.  W przypadku, gdy któraś ze Stron stwierdzi, że dokumenty przedłożone wraz z 

żądaniem zmiany nie potwierdzają spełnienia przesłanek, o których mowa ust. 8 lit. a-b, mogą 

wzajemnie żądać w trybie wyjaśnień przedstawienia stosownych dokumentów, a w tym w 

szczególności przedłożenia dowodów potwierdzających zmianę wynagrodzenia osób wskazanych 

w wykazie po terminie wprowadzonych zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

dowodów potwierdzających nabycie przez Wykonawcę materiałów lub usług w celu realizacji 

zamówienia po terminie wprowadzenia zmiany podatku od towarów i usług (VAT) oraz dowodów 

wskazujących, że zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne miały 

wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

10. Możliwość zmian wynagrodzenia Wykonawcy, o których mowa w ust. 8-9 niniejszego paragrafu, 

ma zastosowanie jedynie w przypadku złożenia żądania zmiany do dnia końcowego terminu 

realizacji przedmiotu umowy, określonego § 3 ust. 1 umowy.  

11. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na usługi będące przedmiotem umowy, w trakcie jej 

realizacji, ustalona kwota brutto może ulec zmianie stosownie do zmiany stawki podatku. 

 

§ 6 
ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. Rozliczenia za wykonywane usługi następować będą w cyklach miesięcznych na podstawie faktur 

wystawionych łącznie dla wszystkich usług wskazanych w formularzu oferty – załączniku nr 2 do 

umowy z wyszczególnieniem tych usług w osobnych pozycjach– zgodnie z harmonogramem, o 

którym mowa w § 5 ust.1 niniejszej umowy. 
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2. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

poprawnie wystawionych faktur. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany bez uwag przez 

Strony protokół odbioru.  

3. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub obowiązującymi 

przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez 

Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności, a także w razie potrzeby otrzymania faktury 

lub noty korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres. 

4. Wszelkie kwoty wymagalne, przypadające Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, 

mogą być potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy. 

5. Niewywiązywanie się Wykonawcy z płatności dla podwykonawcy(ów) skutkować będzie 

wstrzymaniem płatności Wykonawcy. 

6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjmuje się datę obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

7. W związku z przewidzianą w § 5 ust. 8-9 zmianą wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu płatności wynagrodzenia. 

Przedłużenie terminu płatności może nastąpić tylko  w przypadku gdy konieczne jest pozyskanie 

przez Zamawiającego środków finansowych niezbędnych do pokrycia zwiększonego wynagrodzenia 

Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania odsetek za opóźnienie lub zwłokę w 

związku z przesunięciem terminu płatności wynagrodzenia, zgodnie ze zd. 1.  

 
 

§ 7 
REPREZENTACJA 

 
1. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiającego występują: 

a) ……………………………………………………………………………………  

b) ……………………………………………………………………………………    

2.  W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w imieniu Wykonawcy występuje: 

a) ……………………………………………………………………….…….…….  

b) …………………………………………………………………………………... 

 
§ 8 

KARY UMOWNE 
 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane są do 

wyczerpania postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia. 

3. Strony mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni 

licząc od daty jego zgłoszenia. 

4. W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na 

roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, strona przeciwna może wystąpić na drogę 

sądową. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następujących 

przypadkach: 

a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy (danej usługi)w wysokości 5% ceny jednostkowej 

danej usługi, za każdy dzień opóźnienia; 
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b) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3, w wysokości 5% ceny 

jednostkowej usługi, za każde 10 minut opóźnienia; 

c) w przypadku niewłaściwego (nieskutecznego) wykonywania przedmiotu zamówienia (danej 

usługi) w wysokości 5% ceny jednostkowej danej usługi, za każdorazową stwierdzoną przez 

Zamawiającego niewłaściwość (nieskuteczność) 

d) w przypadku zaprzestania wykonywania przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy bez 

zgody Zamawiającego na okres dłuższy niż 7 dni w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za 

całość umowy, określonego w § 5 ust. 1 nn. umowy, za każdy następny dzień, 

e) opóźnienia w usunięciu wad lub usterek w wykonaniu przedmiotu umowy (danej usługi)w 

wysokości 1% ceny jednostkowej danej usługi. 

f) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodów innych niż nie wywiązanie się 

Zamawiającego z warunków umowy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto za całość umowy, określonego w § 5 ust. 1 nn. umowy, 

g) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto za całość umowy, określonego w § 5 ust. 1 nn. umowy, 

h) w przypadku braku zadośćuczynienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wezwaniu, o którym 

mowa w § 2 ust. 10 Umowy, w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara 

może być nakładana wielokrotnie), 

6. Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą wynagrodzeniu 

określonemu w § 5 ust. 1 nn. umowy. 

7. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót 

i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków Umowy 

8. Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

9. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty kary umownej w formie pisemnej wskazując w 

wezwaniu termin jej zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do 

otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

10. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi 

Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

 
§ 9 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w łącznej wysokości 5 % 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, tj. kwotę: ……………….. 

złsłownie: ………………………………………………………………………….. 00/100 ,w formie ………….…………………..   

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w 

terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane.  

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 
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4.W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w rozdz. XV SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

 
 

§ 10 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny 

postanowienia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie.  

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy może 

nastąpić gdy Wykonawca: 

1) Nie rozpoczął wykonania przedmiotu umowy. 

2) Przerwał wykonywanie przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 3 dni. 

3) Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

4) Realizuje umowę niezgodnie z warunkami lub szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

5) Znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w stan likwidacji w 

celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym 

przedsiębiorstwem. 

6) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte 

postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy. 

7) nie wywiązuje się z obowiązków, o których mowa w § 2 pkt. II. 

8) zaprzestaje realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 5 dni 

kalendarzowych. 

9)  Wykonawca nie przedłuża ważności ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

10) Nie przedkłada Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany. 

11) Nie przedkłada Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany. 

12) Nie dokonuje zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we 

wskazanym terminie. 

13) Nie przekazuje umów z Podwykonawcami do akceptacji lub wiadomości Zamawiającego. 

14) Nie zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę w zakresie wskazanym w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

15) Nie przekazuje lub nie udostępnia danych i dokumentów dotyczących zatrudniania 

pracowników na podstawie umów o pracę w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu 

zamówienia lub uchyla się od kontroli Zamawiającego  w tym zakresie. 

16) Rażąco narusza postanowienia Umowy dotyczące Podwykonawców i pracowników. 

17) Nie realizuje postanowień zawartej Umowy, w szczególności o których mowa § 2 i § 4 

Umowy. 

18) Wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z SOPZ oraz nie reaguje na polecenia 

Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie. 
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19) w następujących przypadkach: 

− gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, jeżeli 

sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie 

upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla 

realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli w wyniku 

wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 

znacznej części; 

− zgłoszenia wniosku o upadłość lub likwidację Wykonawcy, za wyjątkiem połączenia lub 

reorganizacji; 

− zajęcia przez uprawnione organy majątku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposób, 

skutkujące uniemożliwieniem wykonania Przedmiotu Umowy. 

− utracił prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

4. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadkach opisanych w ust. 3 pkt 1-

18 jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich obowiązków oraz wyznaczenie w 

tym celu dodatkowego 3 dniowego terminu.  

5. Odstąpienie ma skutek ex nunc i odnosi się do niespełnionej przed odstąpieniem części 

świadczenia. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych 

zgodnych z § 8 Umowy jeżeli okoliczności uprawniające do ich naliczenia miały miejsce przed 

odstąpieniem. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy Zamawiający ma prawo do zatrzymania całej kwoty zabezpieczenia określonej w 

Umowie. 

8. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy jeśli Zamawiający pozostaje w zwłoce z 

zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 60 dni, na które Wykonawca należycie i w zgodzie z 

postanowieniami umowy oraz przepisami prawa wystawił fakturę VAT. Przed wypowiedzeniem 

Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania zobowiązania wyznaczając dodatkowy co 

najmniej 14 dniowy termin do dokonania płatności rozpoczynający się od dnia doręczenia 

wezwania. 

9. Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych 

zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

 
§ 11 

ZMIANY UMOWY 
Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację Przedmiotu Umowy.  

2. Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie 

można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub 

niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów,  
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3. Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie przy pomocy, których 

Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne 

zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest 

możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, 

warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ.  

4. Zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

5. Zmiany Podwykonawcy lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy pod warunkiem spełnienia 

warunków określonych w Umowie.  

6. Wystąpienia konieczności zmiany osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot 

Umowy (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny 

niezależne od Zamawiającego). 

7. Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że 

osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać 

zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w 

terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

8. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi 

okolicznościami: 

a) siła wyższa (np. klęski żywiołowe, wojny, rewolucje, embarga przewozowe, katastrofy, 

strajki generalne lub lokalne) uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie ze 

szczegółowym opisem Przedmiotu Umowy oraz mająca wpływ na terminowość wykonania 

Przedmiotu Umowy. 

b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w SOPZ. 

c) koniecznością wprowadzenia uszczegółowienia Umowy w zakresie dotyczącym realizacji 

Umowy przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w celu możliwości dokonania 

bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

d) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego). 

e) zmiany danych teleadresowych. 

f) wystąpienie omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy. 

g) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy. 

h) wykonania robót zamiennych. 

9. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust. 1 do 8 lit. a), b), 

c),termin realizacji Przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas 

niezbędny do zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak 

niż o okres trwania tych okoliczności.  

10. Ponadto zmiany umowy mogą dotyczyć warunków lub terminów płatności. 

11. Pozostałe zmiany określone w umowie. 

12. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 dopuszczalna jest w przypadku: 

a) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym 

zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których 

Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, 
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że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby 

dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu 

zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, 

b) wprowadzenia zmian w stosunku do szczegółowego opisu przedmiotu umowy (załącznik nr 1 

do umowy) w zakresie wykonania prac niewykraczających poza zakres przedmiotu 

zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia, 

c) zmiany wysokości innych opłat wynikających wprost z przepisów prawa, a mających istotny 

wpływ na koszty świadczenia usługi; 

d) zmiany stawki podatku VAT, 

13. W związku z wskazanymi w ust. 12 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub 

zwiększenie wynagrodzenia, przy czym zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia 

dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia 

usługi lub na podstawie wykazu cen, na podstawie których Wykonawca skalkulował cenę 

oferty (załącznik nr 2 do umowy).  

14. W przypadkach, o których mowa w ust. 12 lit. c) niniejszego paragrafu, nowa kalkulacja stawki 

jednostkowej może być przeprowadzona tylko jeden raz w roku, na podstawie wniosku 

składanego do dnia 31 października danego roku, z datą obowiązywania od 1 stycznia 

kolejnego roku. W związku z wskazanymi wyżej okolicznościami może nastąpić wzrost lub 

obniżenie stawek jednostkowych, a w ślad za tym wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym 

zwiększenie wynagrodzenia jest dopuszczalne tylko w wysokości udokumentowanego wzrostu 

kosztów świadczenia usługi. 

15. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego 

powiadamiania Zamawiającego o: 

− zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

− zmianie osób reprezentujących, 

− ogłoszeniu upadłości, 

− ogłoszeniu likwidacji, 

− zawieszenia działalności, 

− wszczęciu postępowania egzekucyjnego, 

− wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 

 

§ 12 

SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ STRON 

1. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, powiadomienia, informacje, polecenia, zgody i 

zatwierdzenia dokonywane na podstawie lub w związku z realizacją Umowy będą 

przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza 

dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We 

wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania). 

2. Wszelkie dokumenty, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, mogą być składane za 

pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres e-mail. tj. zamowienia@wznk.pl 

3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

prezesa rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie użycia środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i 

przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
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26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 

 

 

§ 13 

FORMA WYSTAWIANIA FAKTUR 

1. Strony ustalają, że faktury będą: 

a) wystawiane na Nabywcę: Gmina Miasta Wejherowa, Plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 

Wejherowo, NIP 588 10 00 993, 

Odbiorca: Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych z siedzibą ul. Jana III Sobieskiego 

251, 84-200 Wejherowo, 

b) przesyłane na Odbiorcę: Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Jana III 

Sobieskiego 251, 84-200 Wejherowo. 

2. Świadczenie usługi, o której mowa w § 1 nn. umowy, będzie realizowane dla 

WejherowskiegoZarządu Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. Jana 

III Sobieskiego 251. 

3. Wszelka korespondencja w związku z realizowaniem nn. umowy, w tym faktury, winna być 

dostarczana na adres Wejherowskiego Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie, 84-200 

Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 251.  

 
§ 14 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zamawiający oświadcza co następuje:  

1. Zamawiający, tj. Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Jana III Sobieskiego 251     

84-200 Wejherowo, jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oaz uchylenia dyrektywy 95/46WE („ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych”) w zakresie w jakim pozyskał dane osobowe w związku z zawarciem i realizacją niniejszej 

Umowy. Dane kontaktowe administratora zostały podane powyżej w treści Umowy . 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Wejherowskim Zarządzie Nieruchomości 

Komunalnych z siedzibą w Wejherowie to: ul. 12 Marca 195, e-mail: iod@um.wejherowo.pl,            

tel.: 58 677 71 37 

3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy, będą przetwarzane 

przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 4, wyłącznie w celu wykonania tej Umowy, realizacji 

obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą Umową oraz w celu realizacji 

obowiązków wynikających z przepisów prawa.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, z zastrzeżeniem 

ust. 3, jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w zakresie 

przetwarzania danych w celu wykonania Umowy), art. 6 ust. 1 lit. c (w zakresie przetwarzania 

danych w celu realizacji obowiązków prawnych) oraz art. 6 ust. 1 lit. f (w zakresie realizacji 

obowiązków i praw wiążących się z zawartą Umową lecz nie stanowiących bezpośrednio przejawu 

jej wykonania, co stanowi uzasadniony interes administratora).  

5. Odbiorcami danych osobowych będą:  

− organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi 

obowiązek administratora wynikający z przepisów podatkowych (podstawą prawną 
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przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych);  

− organy administracji publicznej realizujące zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych, w 

zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowiązek administratora 

wynikający z przepisów prawa (podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);  

− organy architektoniczno–budowlane i nadzoru budowlanego oraz sądy.   

Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych 

pracowników. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny do realizacji 

celów określonych w ust. 3. Dane zawarte w wystawionych fakturach przechowywane będą przez 

administratora do czasu upływu ustawowych terminów przechowywania faktur na cele podatkowe. 

7. Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie lub w toku jej realizacji jest 

dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje możliwość zawarcia tej Umowy. 

8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, której dane są 

przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 

prawo do przenoszenia danych. Ponadto podmiot danych ma również prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych.    

 
§ 15 

INNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz wszystkich aktów wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustaw.  

3. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszej umowy jest wyłącznie prawo 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do 

umowy, niekorzystnych dla zamawiającego, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian 

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

6. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie 

mnogiej i odwrotnie, chyba że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego. 

7. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.  

 
Załączniki: 
1. Opis przedmiotu zamówienia – III część SIWZ OPZ 
2. Oferta (rozumiana jako formularz oferty) 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 



Opis przedmiotu zamówienia 
III cz��� SIWZ 

Opis sposobu realizacji zamówienia 

a) Utrzymanie czysto�ci i porz�dku na terenach Gminy Miasta Wejherowo

I. Mechaniczne utrzymanie ulic.

Utrzymanie czysto�ci na ulicach miasta Wejherowa b�d�cych w administracji WZNK 

– drogi gminne (zgodnie z wykazem – zał�cznik nr 2),  winno by� realizowane 

zgodnie z okre�lon� klas� standardu utrzymania -  Zał�cznik nr 1

Sposób wyceny za rozdział I: 

- cena ryczałtowa za �wiadczenie usługi przez okres 36 miesi�cy.

II. Mechaniczne utrzymanie parkingów, placów, chodników i ci�gów 

pieszo-rowerowych.

Utrzymanie czysto�ci na chodnikach, ci�gach pieszo-rowerowych, placach                 

i parkingach miasta Wejherowa b�d�cych w administracji WZNK (zgodnie                 

z wykazem – zał�cznik nr 3 ), winno by� realizowane zgodnie z okre�lon� klas�
standardu utrzymania -  Zał�cznik nr 1, oraz pozostałe obiekty zgodnie                      

z zał�cznikiem nr 4, ze szczególnym uwzgl�dnieniem :

1. OBIEKT - CZOŁG  UL. STRZELECKA – zał. nr 4 wykaz nieruchomo�ci 
przeznaczonych na cele rekreacyjno-sportowe poz. 5.

Miejsca podlegaj�ce utrzymaniu czysto�ci i porz�dku:

- 2 aleje przebiegaj�ce  przez �rodek obiektu – czyszczenie mechaniczne

Cz�stotliwo�� sprz�tania:

- Bie��ce sprz�tanie całego w/w terenu nale�y wykonywa� nie rzadziej ni� 3 razy 

  w tygodniu.     
                       

  



2. OBIEKT REKREACYJNY UL. PÓŁNOCNA – zał. nr 4 wykaz 
nieruchomo�ci przeznaczonych na cele rekreacyjno-sportowe poz. 6 

Miejsca podlegaj�ce utrzymaniu czysto�ci i porz�dku:

- aleja przebiegaj�ca przez �rodek obiektu – czyszczenie mechaniczne

Cz�stotliwo�� sprz�tania:

- Bie��ce sprz�tanie całego w/w terenu nale�y wykonywa� nie rzadziej ni� 3 razy  
  w tygodniu,                        . 

3. PLAC JAKUBA WEJHERA zał. 2 poz. 122 

Cz�stotliwo�� sprz�tania:

- Bie��ce sprz�tanie całego w/w terenu nale�y wykonywa� 5 razy w tygodniu   
  mechanicznie.  

4. PLAC Marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO – zał. nr 2 poz. 123 

Cz�stotliwo�� sprz�tania:

- Bie��ce sprz�tanie całego w/w terenu nale�y wykonywa� nie rzadziej ni� 3 razy  
  w tygodniu,           

Sposób wyceny za rozdział II : 

- cena ryczałtowa za �wiadczenie usługi przez okres 36 miesi�cy.

III. R�czne utrzymanie czysto�ci.

Utrzymanie czysto�ci na posesjach b�d�cych w samoistnym posiadaniu Gminy 

Miasta Wejherowa (zgodnie z wykazem – zał�cznik nr 4,5), na ci�gach 

komunikacyjnych, parkingach ( zgodnie z wykazem – zał. nr 3 ), winno by�
realizowane zgodnie z okre�lon� klas� standardu utrzymania Zał�cznik nr 1 za 

szczególnym uwzgl�dnieniem:

1. KALWARIA WEJHEROWSKA zał. nr 4 wykaz nieruchomo�ci 
zabudowanych budynkami o innym przeznaczeniu ni� mieszkalne poz. 
12

Miejsca podlegaj�ce utrzymaniu czysto�ci i porz�dku:  

− wokół kapliczek Kalwarii Wejherowskiej w promieniu 10 m oraz wzdłu�
schodów i �cie�ek z pasem przyległym – 10 m z obu stron; 

− na parkingu  przy ul. Strzeleckiej wraz z placem handlowym  oraz pasem 
przyległym 10 m; 



− na parkingu wraz z dojazdem i terenem przyległym do ul. Marynarki Wojennej; 

− wokół obiektu punktu informacyjnego przy ul. 3-go Maja 40, 

− w okresie letnim tj. maj – czerwiec  odbywaj� si�  dwa odpusty, w zwi�zku      
z czym Zamawiaj�cy zwraca uwag�, �e w/w terminach dla zachowania 
porz�dku wymagane jest zwi�kszenie przeprowadzanych prac. Dokładne 
terminy b�d� ustalane na bie��co najpó�niej na miesi�c przed 
uroczysto�ciami.

Obszar: ok. 12 ha.

 W/w zakres prac obejmuje:

- sprz�tanie li�ci; 

- oczyszczanie z naniesionego piachu, bie��ce sprz�tanie porzuconych �mieci,  

- zapewnienie dro�no�ci przepustów pod �cie�kami szt. 3.

Cz�stotliwo�� sprz�tania:

- Bie��ce sprz�tanie całego w/w terenu nale�y wykonywa� 2 razy w tygodniu, 

  ( z zastrze�eniem tiretu 5 pkt.1 niniejszego rozdziału ).

2. OBIEKT RELIGIJNY –POMNIK M.B. KRÓLOWEJ POLSKI –UL.GDA�SKA 
– zał. nr 4 wykaz nieruchomo�ci zabudowanych budynkami o innym 
przeznaczeniu ni� mieszkalne poz. 13  

Miejsca podlegaj�ce utrzymaniu czysto�ci i porz�dku:  

-  teren o nawierzchni wyło�onej kostk� betonow� na którym usadowiony jest pomnik 
oraz dzwonnica o powierzchni ok. 70% obiektu; 

- reszt� terenu stanowi� ziele�ce. 

Obszar: 163 m²

W/w zakres prac obejmuje:

- bie��ce utrzymanie czysto�ci. 

Cz�stotliwo�� sprz�tania:

- Bie��ce sprz�tanie całego w/w terenu nale�y wykonywa�:

-  w miesi�cach : kwiecie� – pa�dziernik - 3 razy w tygodniu, 

– w miesi�cach : listopad – marzec – co najmniej 2 razy w tygodniu, 



3. OBIEKT CZOŁG NA POSTUMENCIE BETONOWYM UL. STRZELECKA – 
zał. nr 4 wykaz nieruchomo�ci przeznaczonych na cele rekreacyjno-
sportowe   poz. 5 

Miejsca podlegaj�ce utrzymaniu czysto�ci i porz�dku:  

- piaszczysty teren placu zabaw  stanowi�cy ok. 10% powierzchni obiektu; 

- obelisk kamienny i 2 pary schodów prowadz�cych do niego; 

- pomnik czołg na postumencie; 

- teren wokół obeliska kamiennego oraz czołgu, stanowi�cy ok. 30% powierzchni 
obiektu 

- reszt� terenu stanowi� ziele�ce. 

Obszar: 750 m²

W/w zakres prac obejmuje:

- bie��ce  utrzymanie czysto�ci. 

- mycie obiektu 

Cz�stotliwo�� sprz�tania:

- Bie��ce sprz�tanie całego w/w terenu nale�y wykonywa� nie rzadziej ni� 3 razy  

  w tygodniu,           

- Mycie czołgu – nie rzadziej ni� raz w miesi�cu.

4. BOISKO SPORTOWE – OS. PRZYJA	NI – zał. 4  wykaz nieruchomo�ci 
przeznaczonych na cele rekreacyjno-sportowe poz. 7 

Miejsca podlegaj�ce utrzymaniu czysto�ci i porz�dku:  

- płyta piaskowa boiska wraz z pasem przyległym dookoła o szer. 10 m; 

- trybuny z ławkami przylegaj�ce do jednej strony boiska; 

- teren o promieniu 10 m przylegaj�cy do domku socjalnego, 

- teren Parkuru 

Obszar: 15 201 m². 

W/w zakres prac obejmuje:

- grabienie, usuwanie chwastów, zbieranie porzuconych nieczysto�ci.



Cz�stotliwo�� sprz�tania:

- bie��ce sprz�tanie w/w terenu  nale�y wykonywa�:

- w miesi�cach od kwietnia do listopada – nie rzadziej ni� 2 razy w tygodniu 

- w miesi�cach od grudnia do marca – nie rzadziej ni� 1 raz w tygodniu.

5. OBIEKT SPORTOWO – REKREACYJNY  UL. MOSTNIKA zał. nr 4 wykaz 
nieruchomo�ci przeznaczonych na cele rekreacyjno-sportowe poz. 4 

Miejsca podlegaj�ce utrzymaniu czysto�ci i porz�dku:  

- piaszczysty teren placu zabaw stanowi�cy ok. 30% powierzchni obiektu; 

- reszt� terenu stanowi boisko sportowe wraz z przyległymi trawnikami, 

- teren boiska 

Obszar: 7840 m²

W/w zakres prac obejmuje:

- bie��ce utrzymanie czysto�ci. 

Cz�stotliwo�� sprz�tania:

- Bie��ce sprz�tanie całego w/w terenu nale�y wykonywa� nie rzadziej ni� 3 razy  

   w tygodniu. 

6. OBIEKT SPORTOWO – REKREACYJNY  UL. PARTYZANTÓW  zał. nr 4 
wykaz nieruchomo�ci przeznaczonych na cele rekreacyjno-sportowe    
poz. 3 

Miejsca podlegaj�ce utrzymaniu czysto�ci i porz�dku:  

- piaszczysty teren placu zabaw stanowi�cy ok. 10% powierzchni obiektu; 

- teren  boiska sportowego o nawierzchni ze sztucznej trawy  stanowi�cy ok. 40%   

  powierzchni obiektu; 

- reszt� terenu stanowi� trawniki. 

Obszar: 2.575,50 m²



W/w zakres prac obejmuje:

- bie��ce utrzymanie czysto�ci.  

Cz�stotliwo�� sprz�tania:

- Bie��ce sprz�tanie całego w/w terenu nale�y wykonywa� nie rzadziej ni� 3 razy  

  w tygodniu,           

7. OBIEKT SPORTOWO – REKREACYJNY  UL. KONOPNICKIEJ - zał. nr 4 
wykaz nieruchomo�ci przeznaczonych na cele rekreacyjno-sportowe    
poz. 1 

Miejsca podlegaj�ce utrzymaniu czysto�ci i porz�dku:  

- piaszczysty teren placu zabaw i fitness parku  stanowi�cy ok. 25% powierzchni 
obiektu; 

- teren  boiska sportowego o nawierzchni tartanowej stanowi�cy ok. 10% powierzchni 
obiektu; 

- teren skate  parku o nawierzchni asfaltowej stanowi�cy ok. 20% powierzchni 
obiektu; 

- reszt� terenu stanowi� trawniki.  

Obszar: 9.329 m²

W/w zakres prac obejmuje:

- bie��ce utrzymanie czysto�ci.  

Cz�stotliwo�� sprz�tania:

- Bie��ce sprz�tanie całego w/w terenu nale�y wykonywa� nie rzadziej ni� 3 razy  

  w tygodniu. 

8. OBIEKT REKREACYJNY – UL. FENIKOWSKIEGO  zał. nr 4 wykaz 
nieruchomo�ci przeznaczonych na cele rekreacyjno-sportowe poz. 9 

Miejsca podlegaj�ce utrzymaniu czysto�ci i porz�dku:  

-  teren zielony; 

- wn�trze wiaty drewnianej wyło�onej kostk� betonow� – ok. 60m² 

Obszar: ok. 1 ha 



W/w zakres prac obejmuje:

- bie��ce utrzymanie czysto�ci.  

Cz�stotliwo�� sprz�tania:

- Bie��ce sprz�tanie całego w/w terenu nale�y wykonywa�:

- w miesi�cach : kwiecie� – pa�dziernik – nie rzadziej ni� 2 razy w tygodniu, 

– w miesi�cach : listopad – marzec – nie rzadziej ni� 1 raz  tygodniowo.

9. OBIEKT SPORTOWO – REKREACYJNY  UL. SIKORSKIEGO  zał. nr 4 
wykaz nieruchomo�ci przeznaczonych na cele rekreacyjno-sportowe    
poz. 2 

Miejsca podlegaj�ce utrzymaniu czysto�ci i porz�dku:  

- piaszczysty teren placu zabaw  i boiska sportowego stanowi�cy ok. 70% 
powierzchni obiektu; 

- teren  boiska sportowego o nawierzchni tartanowej  stanowi�cy ok. 20% 
powierzchni obiektu; 

- reszt� terenu stanowi� trawniki.  

Obszar: 3.678 m²

W/w zakres prac obejmuje:

- bie��ce utrzymanie czysto�ci.  

Cz�stotliwo�� sprz�tania:

- Bie��ce sprz�tanie całego w/w terenu nale�y wykonywa� nie rzadziej ni� 3 razy  
  w tygodniu. 

10. OBIEKT REKREACYJNY  UL. PÓŁNOCNA  zał. nr 4 wykaz nieruchomo�ci 
przeznaczonych na cele rekreacyjno-sportowe poz. 6 

Miejsca podlegaj�ce utrzymaniu czysto�ci i porz�dku:  

- piaszczysty teren placu zabaw  stanowi�cy ok. 70% powierzchni obiektu; 

- reszt� terenu stanowi� ziele�ce.  



Obszar: 775 m²

W/w zakres prac obejmuje:

- bie��ce utrzymanie czysto�ci.  

Cz�stotliwo�� sprz�tania:

- bie��ce sprz�tanie całego w/w terenu nale�y wykonywa� nie rzadziej ni� 3 razy 

  w tygodniu. 

11. OBIEKT REKREACYJNO- SPORTOWY ul. POMORSKA „TYTANI”   
zał. nr 4 wykaz nieruchomo�ci przeznaczonych na cele rekreacyjno-
sportowe poz. 8 

Miejsca podlegaj�ce utrzymaniu czysto�ci i porz�dku:  

- piaszczysty teren placu zabaw parku  stanowi�cy ok. 20% powierzchni   
  obiektu; 

- teren strefy fitness o nawierzchni z kotki brukowej stanowi�cy ok. 5 % powierzchni  
  obiektu; 
- teren  boiska sportowego oraz bie�ni o nawierzchni tartanowej stanowi�cy ok. 60%   
  powierzchni obiektu; 

- reszt� terenu stanowi� ziele�ce. 

Obszar: ok. 2800m2

W/w zakres prac obejmuje:

- bie��ce utrzymanie czysto�ci.  

Cz�stotliwo�� sprz�tania:

- bie��ce sprz�tanie całego w/w terenu nale�y wykonywa� nie rzadziej ni� 3 razy 

  w tygodniu. 

12. OBIEKT REKREACYJNO - SPORTOWY UL. JUDYCKIEGO   
zał. nr 4 wykaz nieruchomo�ci przeznaczonych na cele rekreacyjno-
sportowe poz. 10 

Miejsca podlegaj�ce utrzymaniu czysto�ci i porz�dku:  

- teren obiektu pokryty w 90% nawierzchni� poliuretanow�



- piaszczysty teren placu zabaw stanowi ok. 10% 

Obszar: 548 m²

W/w zakres prac obejmuje:

- bie��ce utrzymanie czysto�ci.  

Cz�stotliwo�� sprz�tania:

- bie��ce sprz�tanie całego w/w terenu nale�y wykonywa� nie rzadziej ni� 3 razy 

  w tygodniu. 

13.  OBIEKT REKREACYJNO – SPORTOWY UL. IWASZKIEWICZA zał. nr 4 
wykaz nieruchomo�ci przeznaczonych na cele rekreacyjno-sportowe 
poz. 11 

Miejsca podlegaj�ce utrzymaniu czysto�ci i porz�dku:  

- piaszczysty teren placu zabaw  stanowi�cy ok. 30% powierzchni obiektu; 

- reszt� terenu stanowi� ziele�ce.  

Obszar: 780 m²

W/w zakres prac obejmuje:

- bie��ce utrzymanie czysto�ci.  

Cz�stotliwo�� sprz�tania:

- bie��ce sprz�tanie całego w/w terenu nale�y wykonywa� nie rzadziej ni� 3 razy 

  w tygodniu. 

14.  OBIEKT REKREACYJNO – SPORTOWY UL. DZI
CIELSKIEGO zał. nr 4 
wykaz nieruchomo�ci przeznaczonych na cele rekreacyjno-sportowe 
poz. 12 

Miejsca podlegaj�ce utrzymaniu czysto�ci i porz�dku:  

- piaszczysty teren placu zabaw  stanowi�cy ok. 40% powierzchni obiektu; 

- teren boiska do koszykówki oraz piłki no�nej o nawierzchni bitumicznej stanowi 
15% powierzchni obiektu 

- 10% powierzchni stanowi kostka brukowa 

- reszt� terenu stanowi� ziele�ce.  



Obszar: 2150 m²

W/w zakres prac obejmuje:

- bie��ce utrzymanie czysto�ci.  

Cz�stotliwo�� sprz�tania:

- bie��ce sprz�tanie całego w/w terenu nale�y wykonywa� nie rzadziej ni� 3 razy 

  w tygodniu. 

15. Działka przy UL. LELEWELA  zał. nr 4 wykaz nieruchomo�ci 
niezabudowanych do całorocznego utrzymania poz. 27 

Miejsca podlegaj�ce utrzymaniu czysto�ci i porz�dku:  

- trawiasty teren stanowi�cy 100% powierzchni.  

Obszar: 13.630 m²

W/w zakres prac obejmuje:

- bie��ce utrzymanie czysto�ci.  

Sposób wyceny za rozdział III:

-  cena ryczałtowa za �wiadczenie usługi przez okres 36 m-cy.  

IV. Opró�nianie koszy ulicznych.

- ł�czna ilo�� koszy ulicznych – około 600 szt.  

- opró�nianie koszy ulicznych z cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� ich nie przepełnianie  

- co najmniej raz dziennie przy przystankach autobusowych i głównych ci�gach 

pieszych   

Zamawiaj�cy wymaga dostosowania cz�stotliwo�ci wywozów do miejsc usytuowania 

koszy oraz pór roku  (np. wywóz na terenie Kalwarii Wejherowskiej nast�powa�
b�dzie z wi�ksz� cz�stotliwo�ci� w okresie letnim ni� w pozostałej cz��ci roku) 

Cz�stotliwo�� wywozu Zamawiaj�cy pozostawia w gestii Wykonawcy, wymaga 

jednak pod gro�b� kar zawartych w umowie, niedopuszczania do przepełniania 



koszy. 

Kosze uliczne ( około 440 sztuk ) rozmieszczone s� w zale�no�ci od klasy drogi       

w odległo�ciach ok 200-800m. Pozostałe rozmieszczone s� na obiektach 

rekreacyjno-sportowych. 

Ilo�ci koszy ulicznych, a tak�e ich usytuowanie mog� nieznacznie ulec zmianie w 

trakcie trwania umowy, co nie powoduje zmiany ceny ryczałtowej za w/w  zadanie. 

Zamawiaj�cy uwa�a za nieznaczna zmian� – zmian� do 10% ilo�ci koszy.  

Do obowi�zków Wykonawcy nale�e� b�dzie opró�nienie koszy, wywóz i odbiór 

zebranych w nich odpadów oraz umieszczenie w koszach worków na �mieci             

o dostosowanej pojemno�ci. 

1. KALWARIA WEJHEROWSKA- zał. 4 wykaz nieruchomo�ci 
zabudowanych budynkami o innym przeznaczeniu ni� mieszkalne
poz. 12 

Zamawiaj�cy informuje, �e dost�p do koszy ulicznych umieszczonych na terenie 
Kalwarii Wejherowskiej jest ograniczony. Usytuowanie terenu Kalwarii Wejherowskiej 
wymaga zbiórki odpadów „pieszo”.

  

W/w zakres prac obejmuje:

- opró�nianie koszy na �mieci;

Cz�stotliwo�� sprz�tania:

Opró�nianie koszy na �mieci z cz�stotliwo�ci� wynikaj�c� z potrzeb, nie rzadziej 
jednak ni�:

– w miesi�cach : marzec – pa�dziernik: 

– na obrze�ach ulic: Marynarki Wojennej, Strzeleckiej i Harcerskiej – 
codziennie, pozostałe 3 razy tygodniowo 

– w miesi�cach : listopad – luty:

– na obrze�ach ulic: Marynarki Wojennej, Strzeleckiej i Harcerskiej – 
codziennie, pozostałe 1 raz tygodniowo.

2. OBIEKT SPORTOWO – REKREACYJNY  UL. MOSTNIKA – zał. nr 4 wykaz 
nieruchomo�ci przeznaczonych na cele rekreacyjno-sportowe poz. 4

W/w zakres prac obejmuje:

- opró�nianie koszy na �mieci;



Cz�stotliwo�� sprz�tania:

Opró�nianie koszy na �mieci z cz�stotliwo�ci� wynikaj�c� z potrzeb, nie rzadziej ni�:

– w miesi�cach : kwiecie� – pa�dziernik - 3 razy tygodniowo

– w miesi�cach : listopad – marzec - 1 raz tygodniowo 

3. OBIEKT CZOŁG NA POSTUMENCIE BETONOWYM UL. STRZELECKA – 
zał. nr 4 wykaz nieruchomo�ci przeznaczonych na cele rekreacyjno-
sportowe   poz. 5 

      W/w zakres prac obejmuje:

- opró�nianie koszy na �mieci;

Cz�stotliwo�� sprz�tania:

Opró�nianie koszy na �mieci z cz�stotliwo�ci� wynikaj�c� z potrzeb, nie rzadziej ni�:

– w miesi�cach : kwiecie� – pa�dziernik - 3 razy tygodniowo

– w miesi�cach : listopad – marzec - 1 raz tygodniowo 

4.BOISKO SPORTOWE – OS. PRZYJA	NI – zał. 4  wykaz nieruchomo�ci 
przeznaczonych na cele rekreacyjno-sportowe poz. 7 

      W/w zakres prac obejmuje:

- opró�nianie koszy na �mieci;

Cz�stotliwo�� sprz�tania:

Opró�nianie koszy na �mieci z cz�stotliwo�ci� wynikaj�c� z potrzeb, nie rzadziej ni�:

– w miesi�cach : kwiecie� – pa�dziernik - 3 razy tygodniowo

– w miesi�cach : listopad – marzec - 1 raz tygodniowo 

5.OBIEKT REKREACYJNO- SPORTOWY ul. POMORSKA „TYTANI”   
zał. nr 4 wykaz nieruchomo�ci przeznaczonych na cele rekreacyjno-
sportowe poz. 8 

     W/w zakres prac obejmuje:

- opró�nianie koszy na �mieci;



Cz�stotliwo�� sprz�tania:

Opró�nianie koszy na �mieci z cz�stotliwo�ci� wynikaj�c� z potrzeb, nie rzadziej ni�:

– w miesi�cach : kwiecie� – pa�dziernik - 3 razy tygodniowo

– w miesi�cach : listopad – marzec - 1 raz tygodniowo 

6. OBIEKT REKREACYJNO - SPORTOWY UL. JUDYCKIEGO   
zał. nr 4 wykaz nieruchomo�ci przeznaczonych na cele rekreacyjno-
sportowe poz. 10 

      W/w zakres prac obejmuje:

- opró�nianie koszy na �mieci;

Cz�stotliwo�� sprz�tania:

Opró�nianie koszy na �mieci z cz�stotliwo�ci� wynikaj�c� z potrzeb, nie rzadziej ni�:

– w miesi�cach : kwiecie� – pa�dziernik - 3 razy tygodniowo

– w miesi�cach : listopad – marzec - 1 raz tygodniowo 

7. OBIEKT REKREACYJNO – SPORTOWY UL. IWASZKIEWICZA zał. nr 4 
wykaz nieruchomo�ci przeznaczonych na cele rekreacyjno-sportowe poz. 11 

      W/w zakres prac obejmuje:

- opró�nianie koszy na �mieci;

Cz�stotliwo�� sprz�tania:

Opró�nianie koszy na �mieci z cz�stotliwo�ci� wynikaj�c� z potrzeb, nie rzadziej ni�:

– w miesi�cach : kwiecie� – pa�dziernik - 3 razy tygodniowo

– w miesi�cach : listopad – marzec - 1 raz tygodniowo 

8. OBIEKT REKREACYJNO – SPORTOWY UL. DZI
CIELSKIEGO zał. nr 4 
wykaz nieruchomo�ci przeznaczonych na cele rekreacyjno-sportowe poz. 
12 

       W/w zakres prac obejmuje:

- opró�nianie koszy na �mieci;



Cz�stotliwo�� sprz�tania:

Opró�nianie koszy na �mieci z cz�stotliwo�ci� wynikaj�c� z potrzeb, nie rzadziej ni�:

– w miesi�cach : kwiecie� – pa�dziernik - 3 razy tygodniowo

– w miesi�cach : listopad – marzec - 1 raz tygodniowo 

9.OBIEKT SPORTOWO – REKREACYJNY  UL. PARTYZANTÓW                
zał. nr 4 wykaz nieruchomo�ci przeznaczonych na cele rekreacyjno-
sportowe poz. 3

W/w zakres prac obejmuje:

- opró�nianie koszy na �mieci; 

Cz�stotliwo�� sprz�tania:

Opró�nianie koszy na �mieci z cz�stotliwo�ci� wynikaj�c� z potrzeb: 

– w miesi�cach : kwiecie� – pa�dziernik – nie rzadziej ni� 5 razy tygodniowo.

 – w miesi�cach : listopad – marzec – nie rzadziej ni� 2 razy tygodniowo.

   

  10.OBIEKT SPORTOWO – REKREACYJNY  UL. KONOPNICKIEJ zał. nr 4 
wykaz  
    nieruchomo�ci przeznaczonych na cele rekreacyjno-sportowe poz. 1

W/w zakres prac obejmuje:

- Opró�nianie koszy na �mieci; 

Cz�stotliwo�� sprz�tania:

Opró�nianie koszy na �mieci z cz�stotliwo�ci� wynikaj�c� z potrzeb: 

– w miesi�cach : kwiecie� – pa�dziernik – nie rzadziej ni� 5 razy tygodniowo.

– w miesi�cach : listopad – marzec – nie rzadziej ni� 2 razy tygodniowo.

11.OBIEKT REKREACYJNY – UL. FENIKOWSKIEGO  zał. nr 4 wykaz 
nieruchomo�ci przeznaczonych na cele rekreacyjno-sportowe poz. 11 

W/w zakres prac obejmuje:

- Opró�nianie koszy na �mieci- 5 razy w tygodniu; 



Cz�stotliwo�� sprz�tania:

Opró�nianie koszy na �mieci z cz�stotliwo�ci� wynikaj�c� z potrzeb, nie rzadziej ni�:

- w miesi�cach : kwiecie� – pa�dziernik – nie rzadziej ni� 2 razy tygodniowo,                       

– w miesi�cach : listopad – marzec – nie rzadziej ni� 1 raz tygodniowo. 

12.OBIEKT SPORTOWO – REKREACYJNY  UL. SIKORSKIEGO                    
zał. nr 4 wykaz nieruchomo�ci przeznaczonych na cele rekreacyjno-
sportowe poz. 2

W/w zakres prac obejmuje:

- opró�nianie koszy na �mieci; 

Cz�stotliwo�� sprz�tania:

Opró�nianie kosza na �mieci z cz�stotliwo�ci� wynikaj�c� z potrzeb: 

– w miesi�cach : kwiecie� – pa�dziernik -  nie rzadziej ni� 3 razy tygodniowo,

 – w miesi�cach : listopad – marzec – nie rzadziej ni� 1 razy tygodniowo. 

13.OBIEKT REKREACYJNY  UL. PÓŁNOCNA  zał. nr 4 wykaz 
nieruchomo�ci przeznaczonych na cele rekreacyjno-sportowe poz. 6

W/w zakres prac obejmuje:

- Opró�nianie koszy na �mieci; 

Cz�stotliwo�� sprz�tania:

Opró�nianie kosza na �mieci z cz�stotliwo�ci� wynikaj�c� z potrzeb:

− w miesi�cach : kwiecie� – pa�dziernik – nie rzadziej ni� 3 razy tygodniowo.

− w miesi�cach : listopad – marzec -nie rzadziej ni�  2 razy tygodniowo.�

�

Sposób wyceny za rozdział IV:

-  cena ryczałtowa za �wiadczenie usługi przez okres 36 miesi�cy.  



V. Utrzymanie czysto�ci „EKSPOZYCJA WOZU STRA�ACKIEGO”-ul. 3-go Maja, 
„POMNIK JAKUBA WEJHERA”- Pl.J.Wejhera, „ FONTANNA” - Pl. J. Wejhera, 
„FONTANNA” - skwer R. Osowickiej, „FONTANNA” – ul. Północna.

 Prace b�d� wykonywane na podstawie zlece� jednostkowych,                 
na wyra�ne polecenie Zamawiaj�cego, w terminie nie dłu�szym ni� 3 dni           
od przekazania Wykonawcy zlecenia.

1. EKSPOZYCJA WOZU STRA�ACKIEGO – zał. nr 4 Wykaz nieruchomo�ci 
zabudowanych budynkami o innym przeznaczeniu ni� mieszkalne poz. 6 

wymiary : wys. 3,50m dł. 30,00m szer. 3,50m

- utrzymanie stałego porz�dku i czysto�ci wewn�trz i na zewn�trz obiektu 

Obszar: 105 m²

W/w zakres prac obejmuje:

- mycie zewn�trzne i wewn�trzne szyb obiektu; 

- sprz�tanie posadzki (zamiatanie i zmywanie); 

- odkurzanie eksponatów; 

- utrzymanie porz�dku wokół obiektu (zamiatanie, grabienie),

Cz�stotliwo�� sprz�tania - mycia:



− mycie zewn�trzne i wewn�trzne szyb obiektu – 1 raz w miesi�cu; 

− sprz�tanie posadzki (zamiatanie i zmywanie) – 1 raz w miesi�cu; 

− odkurzanie eksponatów – 1 raz w miesi�cu; 

− planuje si� wykona� usług� 12 razy w roku. 

− utrzymanie porz�dku wokół obiektu (zamiatanie, grabienie) – po wykonanej 
usłudze

2. POMNIK JAKUBA WEJHERA na Pl. J. Wejhera �

wymiary: wys. 3,90, szer. 3,00m, dl. 3,00m 

- utrzymanie stałego porz�dku wokół pomnika oraz czysto�ci obiektu 

W/w zakres prac obejmuje:

- mycie obiektu; 

Cz�stotliwo�� sprz�tania - mycia: 

− co najmniej raz w miesi�cu 

− planuje si� wykona� usług� 12 razy w roku.



3.  FONTANNA na Placu J. Wejhera�

wymiary: wys.1,00m, �rednica 3,00m 

-  utrzymanie stałego porz�dku 

W/w zakres prac obejmuje:

- mycie obiektu; 

Cz�stotliwo�� sprz�tania - mycia:

− co najmniej raz w miesi�cu, 

− planuje si� wykona� usług� 12 razy w roku. 

4. FONTANNA na Skwerze Reginy Osowickiej�



wymiary: dł. 11,00m, szer. 10,00m, wys. 3,00m 

-  utrzymanie stałego porz�dku oraz czysto�ci wokół fontanny

W/w zakres prac obejmuje:

- mycie obiektu; 

Cz�stotliwo�� sprz�tania - mycia:

− co najmniej raz w miesi�cu, 

− planuje si� wykona� usług� 12 razy w roku.

Sposób wyceny za rozdział V pkt. 1,2,3,4:

− cena jednostkowa za wykonanie danej usługi 

VI.  Utrzymanie Hal targowych 

Targowiska otwarte s� w godzinach : 

1) Targowisko ul. Rze�nicka 7:00 do 17:00 

2) Hala targowa ul. Pomorska 8:00 – 18:00  

Obsługa wymaga fizycznej, stałej obecno�ci pracownika w godzinach otwarcia 

targowisk.

a) Targowisko Rze�nicka– zakres prac i obowi�zków

- odbiór i wywóz nieczysto�ci z  pojemników na  nieczysto�ci  stałe 

- odpady  zmieszane o poj: 1,1m3  -  ok. 18  szt. miesi�cznie 

- odpady segregowane- nieodpłatnie,  

             w zale�no�ci od potrzeb:  - 2 pojemniki- makulatura 

                                                        - 1 pojemnik  - szkło 

                                                        - 1 pojemnik  - plastik

     Pojemniki zapewnia Wykonawca

- Utrzymanie  czysto�ci  na  terenie targowiska :

-sprz�tanie  i  mycie  posadzki  w  pomieszczeniu  gdzie  ustawione  s�   

  pojemniki  na  nieczysto�ci  stałe 

-segregacja  surowców  wtórnych 



-dezynfekowanie   pomieszcze�  gdzie  ustawione  s� pojemniki 

-codzienne  sprz�tanie  ci�gów  komunikacyjnych  oraz  opró�nianie 

  koszy  na  �mieci 

-okresowe  mycie  kostki  brukowej  na  ci�gach  komunikacyjnych 

-sprz�tanie chodnika  na ulicy Rze�nickiej oraz parkingu obok targowiska 

-wykonanie  prac  piel�gnacyjnych  zwi�zanych z utrzymaniem skalniaka 

-dozorowanie targowiska oraz zabezpieczenie ładu i porz�dku w ramach 

 obowi�zuj�cych godzin pracy 

-utrzymanie  w  nale�ytej  czysto�ci  ogólnodost�pnego  sanitariatu 

-utrzymanie  czysto�ci  i  porz�dku  w  pomieszczeniu  ochrony 

  na targowisku.  

- Zabezpieczenie  niezb�dnych  �rodków  dla  utrzymania czysto�ci

takich jak ( papier toaletowy, płyny do mycia, szczotki, worki na �mieci, 

�cierki) 

 b) Hala Pomorska   – zakres prac i obowi�zków

- odbiór i wywóz nieczysto�ci z  pojemników na  nieczysto�ci  stałe 

-  na  odpady  zmieszane o poj. 7-8 m3 -  w ilo�ci  �rednio  

 - 4  szt. miesi�cznie 

            - na odpady segregowane- nieodpłatnie, 

             w zale�no�ci od potrzeb: - 1 pojemniki- makulatura 

                                                     - 1 pojemnik  - szkło 

                                                     - 1 pojemnik  - plastik 

      

- Utrzymanie  czysto�ci  na  terenie  hali- powierzchnia 3987 m2

-codzienne sprz�tanie  ci�gów komunikacyjnych hali oraz opró�nianie  

  koszy na �mieci 



-utrzymanie porz�dku na parkingu, wokół hali oraz terenu gdzie 

  ustawiony jest kontener 

-sprz�tanie pomieszczenia gospodarczego oraz pomieszcze� WC  

-segregacja surowców wtórnych 

-dezynfekowanie pomieszcze� gdzie ustawiony jest kontener 

-wykonanie prac piel�gnacyjnych zwi�zanych z  utrzymaniem zieleni 

 wokół hali 

-dozorowanie  hali  oraz  zabezpieczenie  ładu  i  porz�dku  w ramach   

  obowi�zuj�cych godzin pracy 

-wł�czanie i wył�czanie systemu alarmowego 

-otwieranie oraz zamykanie rolet i drzwi na targowisku 

- Zabezpieczenie niezb�dnych �rodków dla utrzymania czysto�ci

- takich jak ( papier toaletowy, płyny do mycia, szczotki, worki               

na �mieci, �cierki) 

b) Utrzymanie zimowe na terenach Gminy Miasta Wejherowo

I. Zasady utrzymania dróg w zale�no�ci od kategorii :

• drogi 1 kategorii utrzymania zimowego winny by� utrzymane zgodnie      
z nast�puj�c� procedur�

- czas rozpocz�cia akcji …………….. * od wydania dyspozycji Zamawiaj�cego 
- przywrócenie czarnej nawierzchni w ci�gu 3 godzin od ustania opadu

• drogi 2 kategorii utrzymania zimowego winny by� utrzymane zgodnie       
z nast�puj�c� procedur�

- czas rozpocz�cia akcji w ci�gu 2 godzin od wydania dyspozycji Zamawiaj�cego 
- przywrócenie czarnej nawierzchni w ci�gu 5 godzin od ustania opadu

• drogi 3 kategorii utrzymania zimowego winny by� utrzymane zgodnie      
z nast�puj�c� procedur�

- czas rozpocz�cia akcji w ci�gu 3 godzin od zako�czenia opadu 
- przywrócenie czarnej nawierzchni w ci�gu 10 godzin od ustania opadu



• drogi 4 kategorii utrzymania zimowego winny by� utrzymane zgodnie       
z nast�puj�c� procedur�

- czas rozpocz�cia akcji 5 godzin od zako�czenia opadu z zapewnieniem 
  przejezdno�ci

• drogi 5 kategorii utrzymania zimowego winny by� utrzymane zgodnie      
z nast�puj�c� procedur�

   - czas rozpocz�cia akcji 6 godzin od zako�czenia opadu z zapewnieniem 
     Przejezdno�ci 

II. Zasady utrzymania chodników i ci�gów pieszo jezdnych

- czas rozpocz�cia akcji ……………* od zako�czenia opadu 

- przywrócenie czystej nawierzchni w ci�gu 6 godzin od ustania opadu                     
na przystankach, przej�ciach dla pieszych i głównych ci�gach pieszo jezdnych, 

- główne ci�gi spacerowe w obr�bie Kalwarii Wejherowskiej w ci�gu 12 godzin        
od zlecenia zamawiaj�cego. 

*    zgodnie z ofert� Wykonawcy 

Z uwagi na prowadzone w ka�dy pi�tek w okresie postu, tj: od dnia 11.03.2019 r.    
do dnia 27.04.2019 r oraz w Niedziel� Palmow�, tj: dnia 14.04.2019 r obchodów 
Drogi Krzy�owej, trasa przej�cia procesji od kaplicy nr 11 (Pałac Piłata) do kaplicy    
nr 25 (Grób Chrystusa) wył�czaj�c kaplic� nr 12 (Pałac Heroda), winna by�          
bezwzgl�dnie oczyszczona (od�nie�ona i pozbawiona oblodze�) na czas procesji. 
Długo�� trasy ok. 2km. Dokładne terminy na rok 2020 oraz 2021 b�d� ustalane na 
bie��co najpó�niej na miesi�c przed uroczysto�ciami.

III. Opis zakresu czynno�ci obj�tych trybem czynnym i biernym                
prowadzonej akcji zima oraz usuni�cia i utylizacji mieszanki piaskowo-
solnej.

TRYB CZYNNY (czynny udział w akcji) obejmuje swym zakresem mechaniczne 
usuwanie �niegu z jezdni, parkingów i placów oraz mechaniczne i r�czne 
oczyszczanie chodników i ci�gów pieszo jezdnych - mechaniczne usuwanie �niegu, 
błota po�niegowego oraz likwidacja �lisko�ci  z jezdni, parkingów, placów i 
chodników 

W przypadku opadów ci�głych Wykonawca wykonuje w ci�gu doby min. 1-krotne   
od�nie�anie wszystkich dróg  1 kategorii i ci�gów pieszo jezdnych oraz  
min. 1-krotne posypywanie dróg, placów, chodników i ci�gów pieszo jezdnych w 
przypadku wyst�pienia oblodzenia uniemo�liwiaj�cego bezpieczne poruszanie. 



Wykonawca jest odpowiedzialny do utrzymania dróg w nale�ytym stanie, tak aby były 
zachowane warunki bezpiecznego poruszania si� po nich ludzi i pojazdów.  

Zamawiaj�cy wymaga aby czas reakcji od zgłoszenia potrzeby wykonania akcji  
czynnej dla I kategorii dróg oraz chodników i ci�gów pieszo jezdnych  nie był dłu�szy 
ni� okre�lony przez Wykonawc� w formularzu ofertowym – zał�cznik nr 1 do IDW 
(Instrukcja Dla Wykonawców). Za czas reakcji Zamawiaj�cy rozumie rozpocz�cie 
wykonywania usługi przez Wykonawc�, czyli rozpocz�cie od�nie�ania na w/w 
terenach obj�tych zamówieniem.

Sposób wyceny trybu czynnego – cena jednostkowa za 1 dob� �wiadczonej 
usługi 

TRYB BIERNY (gotowo�� do podj�cia akcji) obejmuje swym zakresem: 

-  Przygotowanie przez Wykonawc� mieszanki piaskowo solnej ze �rodków    
   jakie mog� by� u�ywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach – zgodnie  
   z Rozporz�dzeniem ministra �rodowiska Nr 1960 z dnia 27 pa�dziernika 2005r. 
   Do wykonawcy nale�e� b�dzie uzupełnianie zapasów piasku i soli umo�liwiaj�ce 
   zachowanie ci�gło�ci �wiadczonej usługi. 
- utrzymanie w gotowo�ci sprz�tu i ludzi.
- Zamawiaj�cy przewiduje trwanie trybu biernego od 01.01. do 15.04. oraz od 15.11   
   do 31.12 ka�dego roku. 

Sposób wyceny trybu biernego – cena ryczałtowa za �wiadczenie usługi przez 
15 miesi�cy 

 USUNI
CIE WRAZ Z UTYLIZACJ� MIESZANKI PIASKOWO- SOLNEJ 

- Zamawiaj�cy wymaga usuni�cia mieszanki piaskowo- solnej wraz z innymi 
zanieczyszczeniami z całego terenu obj�tego umow� z u�yciem zamiatarek 
mechanicznych oraz r�cznie w miejscach niedost�pnych oraz utylizacji zebranych 
zanieczyszcze� zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w przepisach o odpadach. 

Oczyszczenie nast�powa� b�dzie po roztopach na wyra�ne polecenie 
Zamawiaj�cego w miejscach i zakresie przez niego wskazanym. 

Zamawiaj�cy w przypadku „nawrotów zimy” przewiduje mo�liwo�� ponownego 
zlecenia oczyszczania miasta, polegaj�cego na usuni�ciu i utylizacji mieszanki 
piaskowo-solnej. 

Zamawiaj�cy w przypadku „łagodnej zimy” i braku potrzeby oczyszczania miasta 
polegaj�cego na usuni�ciu i utylizacji mieszanki piaskowo-solnej zastrzega sobie 
mo�liwo�� rezygnacji z powy�szej usługi. 



Sposób wyceny usuni�cia i utylizacji mieszanki piaskowo-solnej - cena 
jednostkowa za 1 dob� �wiadczonej usługi 

Poni�sza tabela przedstawia planowana ilo�� dób/ miesi�cy �wiadczenia usługi 
przez cały okres trwania umowy: 

L.p. Tryb Ilo�� dni� Ilo�� miesi�cy

1 Czynny 150 dni� X 

2 Bierny X� 15 miesi�cy 

3 Usuwanie mieszanki 
piaskowo- solnej 

45 dni X 

V.  Wykaz terenów obj�tych zamówieniem – zgodnie z zał�cznikami              
nr 2,3,4, 5:

• ulice, chodniki, place, obiekty sportowe, ci�gi pieszo-jezdne wskazane           
w zał�cznikach nr 2, 3, 4, 5 z wył�czeniem terenu: 

1. Kortów Tenisowych – zał. 4 Wykaz nieruchomo�ci zabudowanych budynkami 
o innym przeznaczeniu ni� mieszkalne poz. 1,  

2. ul. Ko�ciuszki 24 teren ogrodzony wokół budynków - zał. 4 Wykaz                
nieruchomo�ci zabudowanych budynkami o innym przeznaczeniu ni�      
mieszkalne poz. 3  

3. ul. Harcerskiej 10 (kotłownia) - zał. 4 Wykaz nieruchomo�ci                           
zabudowanych   budynkami o innym przeznaczeniu ni� mieszkalne poz. 4,  

4. ul. 3 Maja 2 (teren Stra�y Po�arnej) - zał. 4 Wykaz nieruchomo�ci                
zabudowanych budynkami o innym przeznaczeniu ni� mieszkalne poz. 7,  

5. Hydroforni na Wzgórzu Wolno�ci - zał. 4 Wykaz nieruchomo�ci zabudowanych 
budynkami o innym przeznaczeniu ni� mieszkalne poz. 5, 

VI. Specyficzny teren do utrzymania zimowego: 

• Kalwaria Wejherowska – trasa przej�cia Drogi Krzy�owej – wymaga             
cz��ciowo mechanicznego, ale ze wzgl�du na usytuowanie terenu                 
w przewa�aj�cej cz��ci wymaga r�cznego utrzymania zimowego, 

• Park Miejski – ci�gi pieszo jezdne, aleje parkowe - wymaga cz��ciowo        
mechanicznego, ale ze wzgl�du na zakaz poruszania si� po terenie parku    
pojazdów ci��kich w przewa�aj�cej cz��ci wymaga r�cznego utrzymania      
zimowego, 



• Fontanna na Skwerze Reginy Osowickiej ze wzgl�du na specyficzn� budow�
fontanny – pod�wietlane, szklane okr�gi, wymaga r�cznego utrzymania        
zimowego. 

VII. Zamawiaj�cy wymaga, aby usługa utrzymania zimowego została 
wykonana zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska Nr 1960 z 
dnia 27 X 2005r w sprawie rodzajów i warunków stosowania �rodków, jakie 
mog� by� u�ywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.

Zakres czynno�ci, które winny by� wykonywane w trakcie realizacji zamówienia, w my�l art. 

29 ust. 3a ustawy Pzp, przez osoby zatrudnione o umow� o prac�. 

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiaj�cy wymaga, aby wszystkie czynno�ci 

okre�lone przez Zamawiaj�cego, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez 

Wykonawc� lub podwykonawc� na podstawie umowy o prac� tj.: 

• od�nie�ania ulic przy wykorzystaniu pojazdów ci��arowych z pługiem 
przeciw�nie�nym lekkim,. 

• od�nie�ania ulic z wykorzystaniem pojazdu ci��arowego z pługiem typu szpic, 
• zamiatanie ulic z wykorzystaniem zamiatarki ulicznej 
• zamiatanie chodników z wykorzystaniem zamiatarki chodnikowej 

za wyj�tkiem czynno�ci wykonywanych przez kierownika budowy oraz kierownika robót, 
geodetów, prawników, projektantów itp. 

Powy�szy wymóg nie obowi�zuje w przypadku, gdy w/w czynno�ci zostan� powierzone osobom 
fizycznym prowadz�cym działalno�� gospodarcz�, które w/w czynno�ci b�d� wykonywa�
osobi�cie na podstawie ł�cz�cego je z wykonawc� lub podwykonawc� stosunku 
cywilnoprawnego. 

Zamawiaj�cy nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub maj� by� zatrudnione osoba lub osoby 
wykonuj�ce w/w czynno�ci. 

Podwykonawca, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, winien by� rozumiany jako 
podmiot, z którym zawarto umow� o podwykonawstwo zdefiniowan� w art. 2 pkt. 9b) ustawy 
Pzp. Pod poj�ciem umowy o podwykonawstwo rozumie si� umow� w formie pisemnej o 
charakterze odpłatnym, której przedmiotem s� usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowi�ce 
cz��� zamówienia publicznego, zawart� mi�dzy wybranym przez zamawiaj�cego Wykonawc� a 
innym podmiotem (podwykonawc�), a w przypadku zamówie� publicznych na roboty 
budowlane tak�e mi�dzy podwykonawc� a dalszym podwykonawc� lub miedzy dalszymi 
podwykonawcami (art. 2 pkt. 9b) ustawy Pzp. 

Zamawiaj�cy przewiduje realizacje zamówie�, polegaj�cych na powtórzeniu podobnych 
usług, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.  

 1. Zamawiaj�cy przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 
udzielenie Wykonawcy podobnych usług  

 2. Zamówienia te b�d� polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju prac, jak te które 
stanowi� przedmiot niniejszego  zamówienia podstawowego okre�lonego w SIWZ. 

 3. Warto�� zamówie�, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp została 
uwzgl�dniona przy okre�laniu warto�ci przedmiotowego zamówienia.    



 4. Maksymalny zakres i opis przewidzianych zamówie� (usług) podobnych dla ka�dego 
z wymienionych w  ust. 3.1 zawarty jest w OPZ – Cz��� III SIWZ 

 5. Zamówienia polegaj�ce na powtórzeniu podobnych usług w zakresie przewidzianym 
w niniejszym SIWZ mog� by� udzielane zgodnie z nast�puj�cymi warunkami: 

  5.1 Zamawiaj�cy musi posiada� �rodki finansowe na sfinansowanie danego 
zamówienia, 

  5.2 dane zamówienie zostanie udzielone w ramach ustawowej procedury 
zamówienia z  wolnej r�ki, 

  5.3 dane zamówienie b�dzie realizowane zgodnie ze specyfikacjami 
obowi�zuj�cymi dla  zamówienia podstawowego oraz wymogami umownymi analogicznymi, 
jak dla  zamówienia podstawowego. 

Zał�cznik nr 1 

1. Utrzymanie czysto�ci na terenach miasta Wejherowa b�d�cych w 
administracji WZNK winno by� realizowane zgodnie z okre�lon� klas�
standardu utrzymania.  

I standard utrzymania wymaga utrzymania stałego porz�dku i czysto�ci obszaru 

obj�tego t� klas� a w szczególno�ci : 

- w godzinach o 7.00 do 20.00 w okresie od miesi�ca IV do miesi�ca X oraz             

od godz.8.00 do 18.00 od miesi�ca XI do miesi�ca III, 

-na bie��co oczyszczane z zanieczyszcze� chodniki, place, ci�gi pieszo jezdne, 

-co najmniej raz dziennie zamiecione r�cznie lub mechanicznie (w zale�no�ci          

od dost�pno�ci) wszystkie powierzchnie utwardzone, 

-powierzchnie nie utwardzone takie jak trawniki, klomby, skwery oczyszczane            

z zanieczyszcze� w sposób gwarantuj�cy ich czysto��, 

-opró�nianie koszy ulicznych z cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� ich nie przepełnianie, 

-elementy małej architektury typu ławki, kosze na �mieci, stojaki na rowery, donice, 

pomniki ( z pomini�ciem wskazanych w pkt. II.1, III.2, III.3, V.1, V.2, V.3 ) 

oczyszczane z zanieczyszcze� w sposób gwarantuj�cy ich czysto��, 

- zanieczyszczenia nie mog� zalega� dłu�ej ni� 2 godziny

II standard utrzymania wymaga utrzymania stałego porz�dku i czysto�ci obszaru 

obj�tego t� klas� a w szczególno�ci : 



- w godzinach o 8.00 do 19.00 w okresie od miesi�ca IV do miesi�ca X oraz             

od godz.8.00 do 16.00 od miesi�ca XI do miesi�ca III  

- oczyszczane z zanieczyszcze� chodniki, place, ci�gi pieszo jezdne.  

- co najmniej raz dziennie zamiecione r�cznie lub mechanicznie (w zale�no�ci    

  od dost�pno�ci) wszystkie powierzchnie utwardzone, 

-powierzchnie nie utwardzone takie jak trawniki, klomby, skwery oczyszczane            

z zanieczyszcze� w sposób gwarantuj�ce ich czysto��  

-opró�nianie koszy ulicznych z cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� ich nie przepełnianie  

-elementy małej architektury typu ławki, kosze na �mieci, stojaki na rowery, donice, 

pomniki ( z pomini�ciem wskazanych w pkt. II.1, III.2, III.3, V.1, V.2, V.3 ) 

oczyszczane z zanieczyszcze� w sposób gwarantuj�cy ich czysto��, 

- zanieczyszczenia nie mog� zalega� dłu�ej ni� 4 godziny. 

III standard utrzymania wymaga utrzymania porz�dku i czysto�ci obszaru obj�tego 

t� klas� a w szczególno�ci : 

- w godzinach o 8.00 do 17.00 w okresie od miesi�ca IV do miesi�ca X oraz             

od godz.9.00 do 16.00 od miesi�ca XI do miesi�ca III  

-na bie��co oczyszczane z zanieczyszcze� chodniki, place, ci�gi pieszo jezdne.  

-co najmniej 3 razy w tygodniu zamiecione r�cznie lub mechanicznie (w zale�no�ci 

od dost�pno�ci) wszystkie powierzchnie utwardzone 

-powierzchnie nie utwardzone takie jak trawniki, klomby, skwery oczyszczane             

z zanieczyszcze� w sposób gwarantuj�ce ich czysto��, 

-opró�nianie koszy ulicznych z cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� ich nie przepełnianie, 

-elementy małej architektury typu ławki, kosze na �mieci, stojaki na rowery, donice, 

pomniki ( z pomini�ciem wskazanych w pkt. II.1, III.2, III.3, V.1, V.2, V.3 ) 

oczyszczane z zanieczyszcze� w sposób gwarantuj�cy ich czysto��, 

- zanieczyszczenia nie mog� zalega� dłu�ej ni� 6 godzin. 

IV standard utrzymania wymaga utrzymania porz�dku i czysto�ci obszaru obj�tego 

t� klas� a w szczególno�ci : 



- w godzinach o 8.00 do 17.00 w okresie od miesi�ca IV do miesi�ca X oraz             

od godz.9.00 do 16.00 od miesi�ca XI do miesi�ca III  

-na bie��co oczyszczane z zanieczyszcze� chodniki, place, ci�gi pieszo jezdne.  

-co najmniej 1 razy w tygodniu zamiecione r�cznie lub mechanicznie (w zale�no�ci 

od dost�pno�ci) wszystkie powierzchnie utwardzone 

-powierzchnie nie utwardzone takie jak trawniki, klomby, skwery oczyszczane             

z zanieczyszcze� w sposób gwarantuj�ce ich czysto��, 

-opró�nianie koszy ulicznych z cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� ich nie przepełnianie 

-elementy małej architektury typu ławki, kosze na �mieci, stojaki na rowery, donice, 

pomniki ( z pomini�ciem wskazanych w pkt. II.1, III.2, III.3, V.1, V.2, V.3 ) 

oczyszczane z zanieczyszcze� w sposób gwarantuj�cy ich czysto��, 

- zanieczyszczenia nie mog� zalega� dłu�ej ni� 24 godziny.  

 Za zanieczyszczenie uznaje si� : opakowania po napojach, artykułach 

spo�ywczych, wyrobach tytoniowych, reklamówki, niedopałki, odchody, szmaty, 

resztki pokarmów, piasek, ziemi�, traw�, połamane cz��ci ro�lin, rozlane płyny. itp. 

Zanieczyszczenie stanowi� równie� odrosty ro�lin wyrastaj�ce z utwardzonych 

powierzchni takie jak, trawy, mchy, chwasty odrosty drzew. 

Utrzymanie czysto�ci obejmuje usuni�cie wywóz i utylizacj� zebranych nieczysto�ci�

�

�

�

�

�

      Zał�cznik nr.2

       

` WYKAZ DRÓG GMINNYCH – ALFABETYCZNIE  

do całorocznego utrzymania, oczyszczania i zimowego utrzymania 

       

1 2 3 4 5 6 7 

Lp. Nazwa ulicy
Kategoria 

utrzymania
Długo��

(m) 

Szeroko��

jezdni (m) 
Rodzaj nawierzchni Przebieg 



1
I Brygady Wojska 
Polskiego 

1   utwardzona 
od ul. Podmiejskiej do ul. 
Rybackiej 

210 Lutego 1 270 7 utwardzona 
od ronda Sienkiewicza do ul. 
Kwiatowej 

31 Maja 1 110,2 5,0 utwardzona 
od ul. 3 Maja do ul. �w. Jacka

412 Marca 1 305 8,0 utwardzona 
od ul. Judyckiego do Placu 
Jakuba Wejhera 

5Abrahama 1 197 4,6 utwardzona 
od ul. Puckiej do ul. �w. Jana

6Akacjowa 4 80 6,0 gruntowa 
od ul. Wierzbowej II 
równoległa do ul. 
Przemysłowej 

7Architektów 4 323 6,0 utwardzona 
od ul. Podmiejskiej do 
północnej granicy miasta 

8Asnyka 3 331,5 3,5 utwardzona 
od ul. Konopnickiej do ul. 
Necla

9Baczy�skiego 3 360 6,0 gruntowa 
od ul. Necla do ul. Le�miana 

10Batalionu Morskiego 1  6,0 utwardzona 
od ul. Sucharskiego do DK nr 
6 

11 Bema 3 137,8 6,0 utwardzona 
od ul. Orzeszkowej do ul. 
Ogrodowej 

12Boczna 4 118 6,0 gruntowa 
od ul. Poprzecznej do ko�ca 
w kierunku wschodnim 

13Bolduana 4 202,7 6,0 gruntowa 
od drogi krajowej nr 6 do 
ko�ca w kierunku wschodnim

14Borowiacka 3 457 6,0 utwardzona 
od ul. Obro�ców Wybrze�a 
do ul. Weteranów 

15Broniewskiego 3 347,5 5,0 utwardzona 
od ul. Granicznej do ko�ca w 
kierunku drogi krajowej nr 6 

16Brzechwy 4 213,5 6,0 gruntowa 
od ul. Necla do ko�ca w 
kierunku zachodnim  

17Brzozowa 4 303,2 6,0 gruntowa/ utwardzona
od ul. Roszczynialskiego do 
ul. Le�nej 

18Budowlanych 4 449 6,6 utwardzona 
od ul. Tartacznej do ko�ca w 
kierunku wschodnim 

19Bukowa 2 418,1 5,0 utwardzona 
od ul. Hallera do ul. 
Harcerskiej 

20Ceynowy 3 346 5,5 utwardzona 
od drogi krajowej nr 6 do ul. 
Stefczyka 

21Chełmo�skiego 3 173 6,0 gruntowa 
od ul. Wyczółkowskiego do 
ul. Kossaka 

22Chmielewskiego 3 454 6,0 utwardzona 
od III jezdni drogi krajowej nr 
6 do ul. Necla 

23Cicha 3 218,7 4,0 utwardzona 
od ul. 12 Marca do ul. Polnej 
z si�gaczem w kierunku 
wschodnim 

24Czarnieckiego 4 170 6,0 utwardzona 
od ul. Orzeszkowej do ul. 
Ogrodowej 

25Czeladnicza 4 460 6,0 utwardzona 
od drogi krajowej nr 6 do 
drogi krajowej nr 6 strona 
wschodnia  

26D�bka 4 254,8 6,0 utwardzona 
od ul. Sikorskiego do ul. 
Roszczynialskiego 



27D�browskiego 1 97,9 4,5 utwardzona 
od ul. Puckiej do ul. Srebrny 
Potok 

28Derdowskiego 3 316,6 4.5 utwardzona 
od ul. Nadrzecznej do ul. 
Słonecznej 

26Dolna 3 130 6,0 gruntowa 
od ul. Okr��nej do ko�ca w 
kierunku zachodnim 

27
droga bez nazwy Nr 
1 

2 748,7 6,0 gruntowa 
od ul. Zamkowej do ul. 
Marynarki Wojennej 

28
droga bez nazwy Nr 
2 

3 117,8 5,0 utwardzona 
od ul. Wczasowej do ul. 
Zwyci�stwa 

29
droga bez nazwy Nr 
3 

3 349 6,0 gruntowa 
od ul. Sucharskiego do ul. 
Kotłowskiego 

30
droga bez nazwy Nr 
4 

4 62,3 5,0 gruntowa 
od ul. Ł�kowej do ul. 
Krzywej 

31Przyja�ni 3 196,7 7,0 utwardzona 
od ul. Sobieskiego do Osiedla 
Przyja�ni 

32
droga bez nazwy Nr 
6 

1 125 5,0 utwardzona 
od. ul. Reformatów do ul. 12 
Marca  

33
droga bez nazwy Nr 
7 

1 200 6,0 utwardzona 
od ul. Staromły�skiej do ul. 
Kochanowskiego 

34
droga bez nazwy Nr 
8 

3 175 6,0 gruntowa 
od ul. �miechowskiej w 
kierunku ul. Gniewowskiej 

35
droga bez nazwy Nr 
9 

3 153,6 6,0 gruntowa 
od ul. Karnowskiego do ul. 
Przemysłowej 

36Drze�d�ona 3 260 6,0 grunt. - płyty bet. 
od ul. Obro�ców Poczty 
Gda�skiej do ul. Necla  

37Fenikowskiego 3 1260 6,0 utwardzona 
od mostu na rzece Reda, 
wzdłu� Osiedla 
Fenikowskiego do lasu 

38Gda�ska(3 jezdnia) 3 707 6,0 utwardzona 
od ul. �wi�topełka do ul. 
Skargi 

39Geodetów 4 159 6,0 gruntowa 
od ul. In�ynierskiej do 
północnej granicy miasta 

40Gniewowska 1 557,8 6,0 utwardzona 
od ul. Wniebowst�pienia do 
ul. Roszczynialskiego 

41Grottgera 3 231,2 6,0 gruntowa 
od ul. Konopnickiej do ul. 
Stefczyka 

42Gryfa Pomorskiego 3 1130,5 6,0 utwardzona 
od ul. Necla do ul. 
Orzeszkowej 

43Gulgowskiego 3 358,5 6,0 utwardzona 
od ul. Przemysłowej do ul. 
Granicznej 

44Hallera 1 519 6,0 utwardzona 
od ul. Kalwaryjskiej do ul. 
Sobieskiego 

45Harcerska 1 604 6,0 utwardzona 
od ul. Hallera do ul. 
Sobieskiego 

46Heyki 3 172,7 6,0 utwardzona 
od ul. Karnowskiego do ul. 
Gulgowskiego 

47
Hufca Harcerzy 
Gdy�skich 

4 184 4,0 utwardzona 
od ul. Gryfa Pomorskiego do 
ko�ca w kierunku północnym

48
I Morskiego Pułku 
Strzelców 

4 122,5 6,0 gruntowa 
od ul. Gryfa Pomorskiego do 
ul. Hufca Harcerzy 
Gdy�skich 

49
Inwalidów 
Wojennych 

3 256,6 7,0 utwardzona 
od ul. Sobieskiego do ul. 
Zachodniej 

50In�ynierska 4 295 6,0 utwardzona 
od ul. Architektów do 
północnej granicy miasta 

51Iwaszkiewicza 4 373,4 6,0 utwardzona 
od ul. Prusa do ul. Weteranów



52Jana z Kolna 3 151,6 6,0 gruntowa 
od ul. Broniewskiego do ul. 
Kolejowej 

53Jasna 4 111 6,0 utwardzona 
od ul. Granicznej do ul. 
Traugutta 

54Ja�minowa 4 251,4 6,0 gruntowa 
od drogi krajowej nr 6 do 
ko�ca w kierunku północnym

55Kalwaryjska 1 472,5 6,0 utwardzona 
od ul. 3 Maja do ul. Hallera 

56Kamienna 4 278,8 6,0 utwardzona 
od ul. Sikorskiego do ul. 
Roszczynialskiego 

57Karnowskiego 3 580 6,0 utwardzona 
od ul. Przemysłowej do ul. 
Ofiar Pia�nicy 

58Kasprowicza 4 266,9 6,0 utwardzona 
od ul. Matejki do ul. 
Paderewskiego 

59Kaszubska 3 578,5 6,0 utwardzona 
od ul. Rybackie do ul. 
Kociewskiej 

60Klasztorna 1 200 5,9 utwardzona 
od ul. Zamkowej do Placu 
Jakuba Wejhera 

61Kochanowskiego 3 579 6,0 utwardzona 
od drogi krajowej nr 6 do ul. 
Borowiackiej 

62Kociewska 3 205 6,0 utwardzona 
od drogi krajowej nr 6 do ul. 
Pomorskiej 

63Kolejowa 3 260 6,0 gruntowa 
od ul. Broniewskiego do ul. 
Jana z Kolna 

64Kołł�taja 3 142 6,0 utwardzona 
od ul. Ofiar Piasnicy do ul. 
	eromskiego 

65Konopnickiej 3 1017 3,5 utwardzona 
od III jezdni drogi krajowej nr 
6 do ul. Norwida 

66Kopernika 1 258 7,0 utwardzona 
od ul. Sobieskiego do ul. 10 
Lutego 

67Kossaka 3 208 6,0 gruntowa 
od ul. Staromły�skiej do 
ko�ca w kierunku północnym

68Ko�cielna 1 115 5,0 utwardzona 
od Placu Jakuba Wejhera do 
ul. Ko�ciuszki 

69Kotłowskiego 3 686,9 6,0 utwardzona 
od ul. Sucharskiego do ul. 
Ł�gowskiego 

70Krasickiego 4 340,7 6,0 gruntowa 
od ul. Roszczynialskiego do 
ul. Nowej z si�gaczem do ul. 
Sikorskiego 

71Krasi�skiego 4 354 6,0 utwardzona 
od ul. Ofiar Piasnicy do ul. 
Derdowskiego 

72Krofeya 4 354,8 6,0 gruntowa 
od ul. Mostnika do ul. 
Kotłowskiego 

73Kropidłowskiej 4 166,7 6,0 utwardzona 
od ul. Prusa do ul. 
Iwaszkiewicza 

74Krótka 4 72 5,0 utwardzona 
od ul. Podgórnej do ko�ca w 
kierunku zachodnim 

75Krzywa 4 491 6,0 gruntowa 
od ul. Marynarki Wojennej do 
ul. do ul. Marynarki Wojennej 
str. zach. 

76Krzy�owa 3 80,6 5,5 utwardzona 
od ul. Roszczynialskiego do 
ul. Gniewowskiej 

77Kusoci�skiego 3 368,6 6,1 utwardzona 
od ul. Chopina do ul. Ogrody 
Nanickie

78Kwiatowa 3 478 6,0 utwardzona 
od drogi krajowej nr 6 do 
Placu Piłsudzkiego 

79Lelewela 3 287 7,0 utwardzona 
od ul. Ofiar Pia�nicy do ko�ca 
w kierunku zachodnim 



80Le�miana 4 254 6,0 gruntowa 
od ul. Necla do ul. 
Konopnickiej 

81Le�na 4 283,6 6,0 utwardzona 
od ul. Sikorskiego do ul. 
Roszczynialskiego 

82Lipowa 4 79 6,0 gruntowa 
od ul. Wierzbowej I 
równoległa do ul. 
Przemysłowej  

83Ludowa 4 398,8 6,0 utwardzona 
od ul. Obro�ców Wybrze�a 
do ul. Weteranów 

84
Ł�cznik Wczasowa- 
Zwyci�stwa 

1   utwardzona 
od ul. Wczasowej do ul. 
Zwyci�stwa  

85Ł�kowa 4 394,5 3,0 utwardzona 
od drogi bez nazwy nr4 w 
kierunku południowym 

86Ł�gowskiego 4 646 6,0 gruntowa 
od ul. Mostnika do ul. 
Kotłowskiego 

87Majkowskiego 4 148,1 6,0 utwardzona 
od ul. Krasi�skiego do ul. 
Narutowicza

88Maszopów 4 180 6,0 utwardzona 
od ul. Necla do ul. Morskiej 

89Matejki 4 185,5 6,0 utwardzona 
od ul. Sikorskiego do ul. 
Obro�ców Westrplatte 

90Mestwina 4 346 6,0 utwardzona 
od drogi krajowej nr 6 do ul. 
Stefczyka 

91Modra 4 257,2 6,0 utwardzona 
od ul. Szcz��liwej do ul. 
Spokojnej 

92Mokwy 4 71,6 6,0 gruntowa 
od ul. Stefczyka do ul. 
Grottgera 

93Morska 4 283,5 6,0 utwardzona 
od ul. Skargi do ul. 
Konopnickiej 

94Mostnika 4 616,8 6,0 utwardzona 
od ul. Sucharskiego do ul. 
Rogaczewskiego 

95Mostowa 4 409 6,0 gruntowa 
od ul. Przemysłowej do ko�ca 
w kierunku wschodnim 

96My�liwska 3 372,3 7,0 utwardzona 
od ul. 12 Marca do ul. 
Roszczynialskiego 

97Nad Kanałem 4 193,8 6,0 gruntowa 
od ul. Przemysłowej do ko�ca 
w kierunku zachodnim 

98Nadbrze�e Redy 4 643 6,0 gruntowa 
od ul. Ofiar Pia�nicy do ul. 
Lelewela 

99Nadrzeczna 4 560,7 6,5 utwardzona 
od ul. Chopina do ul. 
Derdowskiego 

100Nanicka 3 485,3 5,6 utwardzona 
od drogi krajowej nr 6 do ul. 
Nadrzecznej

101Narutowicza 3 450,4 6,0 utwardzona 
od ul. Ofiar Pia�nicy do ul. 
Derdowskiego 

102Necla 3 1288 6,0 utwardzona 
od ul. Rybackiej do ul. Patoka

103Niska 4 319,5 6,0 utwardzona 
od ul. Ofiar Pia�nicy do ul. 
Lelewela 

104Norwida 4 780 6,0 gruntowa 
od ul. Nowowiejskiego do ul. 
Fenikowskiego 

105Nowa 4 289,1 6,0 utwardzona 
od ul. Sikorskiego do ul. 
Roszczynialskiego 

106Nowowiejskiego 4 885 6,0 gruntowa 
od ul. Chopina do ul. 
Norwida

107Obro�ców Helu 3 192 5,4 utwardzona 
od ul. Chopina do ul. Panek 



108
Obro�ców K�py 
Oksywskiej 

4 151,6 6,0 gruntowa 
od ul. Gryfa Pomorskiego do 
ko�ca w kierunku północnym

109
Obro�ców Poczty 
Gda�skiej 

4 131 6,0 gruntowa 
od ul. Gryfa Pomorskiego do 
ko�ca w kierunku północnym

110
Obro�ców 
Westerplatte 

3 430,6 3,5 utwardzona 
OD UL. S�dzickiegodo ul. 
Paderewskiego 

111Obro�ców Wybrze�a 3 324,3 7,0 utwardzona 
od ul. Pomorskiej do ul. 
Staromły�skiej 

112Ofiar Grudnia 1970 4 294,6 6,0 gruntowa/ utwardzona
od ul. Roszczynialskiego do 
ul. Le�nej 

113Ogrodowa 3 366,5 6,0 utwardzona 
od mostu na rzece Reda do 
drogi krajowej nr 6 

114Ogrody Nanickie 3 219 6,0 utwardzona 
od ul. Zwyci�stwa do ko�ca 
w kierunku drogi krajowej nr 
6 

115Okr��na 3 413 3,5 utwardzona 
od ul. Ofiar Pia�nicy do ul. 
Krasi�skiego 

116Orzeszkowej 3 415 6,0 utwardzona 
od drogi krajowej nr 6 do ul. 
Gryfa Pomorskiego 

117Paderewskiego 3 144,8 6,0 utwardzona 
od ul. Sikorskiego do ul. 
Obro�ców Westerplatte 

118Panek 3 335,5 6,0 utwardzona 
od ul. Obro�ców Helu w 
kierunku drogi krajowej nr 6 

119Parkowa 1 183,1 5,5 utwardzona 
od. ul. Klasztornej do ul. �w. 
Jacka 

120Patoka 3 452,6 5,0 utwardzona 
od drogi krajowej nr 6 do ul. 
Stefczyka 

121Plac Grunwaldzki 1 68 utwardzona

122
Plac Jakuba Wejhera, 
Jana Pawła II 

1 150 7,0 utwardzona

123Plac Piłsudskiego 1 50 7,0 utwardzona

124Plac Ofiar Pia�nicy 1   utwardzona 

125Podgórna 2 99,5 5,5 utwardzona 
od ul. Roszczynialskiego do 
ul. Gniewowskiej 

126Podmiejska 4 109,7 6,0 utwardzona 
od ul. Tartacznej do granicy 
miasta w kierunku zachodnim

127Pogodna 4 239,9 6,0 gruntowa/utwardzona 
od ul. Południowej do ko�ca 
w kierunku południowym 
oraz si�gacz 

128Pokoju 4 470,4 6,0 utwardzona 
od ul. Konopnickiej do ul. 
Ceynowy 

129Polna 3 363 6,0 utwardzona 
od ul. Judyckiego do ko�ca w 
kierunku wschodnim 

130Południowa 3 282,7 4,5 utwardzona 
od ul. Sikorskiego do ul. 
Roszczynialskiego 

131Poprzeczna 3 165 6,0 utwardzona 
od ul. Sikorskiego do ul. 
Wschodniej 

132Północna 1 194 brak utwardzona 
od ul. �w. Jana do Placu 
Jakuba Wejhera 

133Pruszkowskiego 3 379 6,0 utwardzona 
od ul. Chopina do ul. 
Obro�ców Helu 

134Przebendowskiego 2 109,9 5,0 utwardzona 
od ul. Wniebowst�pienia do 
ko�ca w kierunku zachodnim



135Przemysłowa 4   utwardzona 
od DK nr 6 do Metalzbytu 

136Przyja�ni 1   utwardzona 
od ul. Sobieskiego do Osiedla 
Przyja�ni 

137Pucka 1 339 6,0 utwardzona 
od drogi krajowej nr 6 do 
Placu Jakuba Wejhera 

138Pułaskiego 3 142 3,5 utwardzona 
od ul. Ofiar Pia�nicy do ul. 
	eromskiego 

139Reja 3 200 6,0 utwardzona 
od III jezdni drogi krajowej nr 
6 do ul. Stefczyka 

140Rejtana 3 293 5,2 utwardzona 
od ul. Chopina w kierunku 
zachodnim 

141Rogaczewskiego 4 632,6 6,0 utwardzona 
od ul. Kotłowskiego do ul. 
Ł�gowskiego 

142Rogali 4 577,7 7,2 utwardzona 
od ul. Przemysłowej do ul. 
Granicznej 

143Roszczynialskiego 2 1278 5,0 utwardzona 
od ul. Wniebowst�pienia do 
ul. S�dzickiego 

144Rzemie�lnicza 4 192 6,0 utwardzona 
od ul. Czeladniczej do ul. 
Czeladniczej str. wschodnia 

145S�dzickiego 3 247,6 3,5 utwardzona 
od ul. Sikorskiego do ul. 
Roszczynialskiego  

146Skargi 3 403 5,0 utwardzona 
od drogi krajowej nr 6 do ul. 
Necla

147Skibniewskiej 4 265 6,0 gruntowa 
od ul. Odr�bnej do ul. 
S�dzickiego 

148Słoneczna 3 320,7 6,0 utwardzona 
od ul. Ofiar Pia�nicy do ul. 
Ogrody Nanickie 

149Słowackiego 4 94,8 6,0 utwardzona 
od ul. Derdowskiego do ul. 
Nanickiej

150Słowi�ców 4 935 6,0 utwardzona 
od ul. Sucharskiego do ul. 
Rogaczewskiego 

151Sobieskiego 1 410 7,3 utwardzona 
od ul. Sienkiewicza do Placu 
Jakuba Wejhera 

152Spacerowa 1 286,6 6,0 utwardzona 
od ul. Sobieskiego do ul. 
Kwiatowej 

153Spokojna 4 207,9 6,0 gruntowa 
od ul. Sucharskiego do ul. 
Złotej 

154Sportowa 4 181 4,5 utwardzona 
od ul. 3 Maja do granicy lasu 

155Srebrny Potok 2   utwardzona 
od ul. �w. Jana do ul. 
D�browskiego 

156Staffa 4 402,5 6,0 gruntowa 
od ul. Asnyka do ul. 
Drze�d�ona 

157Staromły�ska 3 798 6,0 utwardzona 
od ul. Chopina do ul. 
Weteranów 

158Stefczyka 3 1250 6,0 utwardzona 
od ul. Skargi do ul. Patoka 

159Stolarska 4 152,5 6,0 utwardzona 
od ul. Tartacznej do ko�ca w 
kierunku zachodnim 

160Sucharskiego 2   utwardzona 
od ul. Szcz��liwej do UL. 
Kotłowskiego (równoległa do 
Sucharskiego) 

161Szcz��liwa 4 206,5 6,0 gruntowa 
od ul. Sucharskiego do ul. 
Złotej 

162Szczukowskiej 4 267 6,0 utwardzona 
od ul. Chmielewskiego do 
ko�ca w kierunku wschodnim



163Szyprów 4 187,6 6,0 utwardzona 
od ul. Necla do ul. Morskiej 

164�miechowska 1 546 5,0 utwardzona 
od ul. Wniebowst�pienia do 
ul. Wysokiej 

165�rodkowa 3 183 6,0 gruntowa 
od ul. Roszczynialskiego do 
ul. Wschodniej  

166�w. Anny 4 200 5,5 gruntowa 
od ul. Parkowej do ul. 
Mickiewicza 

167�w. Jacka 1 547,8 6,0 utwardzona 
od ul. 3 Maja do ul. 
Ko�ciuszki  

168�wi�topełka 4 340 6,0 utwardzona 
od drogi krajowej nr 6 do ul. 
Stefczyka  

169Techników 4 76 6,0 gruntowa 
od ul. In�ynierskiej do ko�ca 
w kierunku zachodnim 

170Torowa 4 102,9 6,0 gruntowa 
od ul. 12 Marca do torowiska 
PKP 

171Transportowa 3 291,4 6,5 utwardzona 
od ul. Sobieskiego do ul. 
Zachodniej 

172Traugutta 3 141,7 6,0 utwardzona 
od ul. Ofiar Pia�nicy do ul. 
	eromskiego 

173Trepczyka 4 107,8 6,0 utwardzona 
od ul. Necla do ul. Stefczyka 

174Tuwima 4 109,6 6,0 gruntowa 
od ul. Asnyka do ko�ca w 
kierunku północnym 

175Ulica bez nazwy 1   utwardzona 
ł�cznik Reformatów i 12 
Marca 

176Ulica bez nazwy 3   utwardzona 
Ł�cznik Staromły�skiej i 
Kochanowskiego wzdłu�
wie�owców nr 19 

177Urocza 4 254 6,0 utwardzona 
od ul. Szcz��liwej do ul. 
Spokojnej 

178Wałowa 1 650 4,6 utwardzona 
od ul. Sobieskiego do ul. 
Rze�nickiej 

179Wa�kowskiego 4 282 6,0 gruntowa 
od ul. Stefczyka do ko�ca w 
kierunku południowym 

180W�ska 4 159,9 6,0 utwardzona 
od ul. Sikorskiego do ul. 
Wschodniej 

181Wczasowa 4 350 6,0 utwardzona 
od ul. Chopina do ul. 
Nadrzecznej

182Wejherowska 4 1005 6,0 gruntowa/ utwardzona
od ul. Sucharskiego do ko�ca 
w kierunku zachodnim 

183Weteranów 3 541 6,0 utwardzona 
od południowej strony ul. 
Kaszubskiej do ul. 
Staromły�skiej  

184Wierzbowa 4 500 6,0 gruntowa 
od ul. Przemysłowej do ul. 
Przemysłowej po stronie 
południowej 

185Wschodnia 3 357,2 6,0 gruntowa/ utwardzona
od ul. Południowej do ul. 
Kamiennej  

186Wybickiego 1 236,9 6,0 utwardzona 
od ul. 3 Maja do ul. �w. Jacka

187Wyczółkowskiego 3 162,5 6,0 gruntowa 
od ul. Staromły�skiej do 
ko�ca w kierunku północnym

188Wysoka 3 263,8 5,6 utwardzona 
od ul. Sikorskiego do ul. 
Roszczynialskiego 

189Wyspia�skiego 3 158,5 6,0 gruntowa 
od ul. Wyczółkowskiego do 
ul. Kossaka 



190Zachodnia 3 345,4 7,0 utwardzona 
od ul. Transportowej do ul. 
Spacerowej 

191Zamkowa 1 427,5 5,8 utwardzona 
od ul. Parkowej do ul. 
Wniebowst�pienia 

192Zielna 3 138 6,0 utwardzona 
od ul. Sucharskiego do ul. 
Złotej 

193Złota 3 264 6,0 gruntowa/ utwardzona
od ul. Szcz��liwej do ul. 
Spokojnej 

194Zwyci�stwa 4 398,5 6,0 utwardzona 
od ul. Chopina do ul. Ogrody 
Nanickie

195	eromskiego 4 374 6,0 utwardzona 
od ul. Granicznej do ko�ca w 
kierunku drogi krajowej nr 6 

196Droga bez nazwy  4 200 5 gruntowa 
od drogi krajowej Nr 6 do 
GS”SCH” 

197Srebrny Potok 2 70 6 utwardzona 
od ul. �w. Jana do do ul. 
D�browskiego wraz z 
przyległym parkingiem 

198
dr. zbiorcza wzdł. 
DK nr 6 

1 50 6 utwardzona 
298 + 560 -191m 

199
dr. zbiorcza wzdł. 
DK nr 6 

1 50 6 utwardzona 
299 + 280 - 390 m 

200
dr. zbiorcza wzdł. 
DK nr 6 

1 50 6 utwardzona 
302 + 400 - 302 + 745 - 342,5 
m 

201
dr. zbiorcza wzdł. 
DK nr 6 

1 50 6 utwardzona 
302 + 788 - 314 

202
dr. zbiorcza wzdł. 
DK nr 6 

1 50 6 utwardzona 
303 + 560 – 192 m 

203
dr. zbiorcza wzdł. 
DK nr 6 

1 50 6 utwardzona 
od ul. Chmielewskiego do ul. 
P. Skargi 

204Si�gacz przy ZUS 1 30 7 utwardzona 
od Sobieskiego wzdłu� ZUS  

205
Droga bez nazwy nr 
10 

2 350 7 utwardzona 
od ronda Sucharskiego w 
stron� Zibertowa do znaku 
terenu miasta 

206
droga do Urz�du 
Pracy 

1 267 5,7 utwardzona 
od DK nr 6 przy Urzedzie 
Pracy 

Zał�cznik nr 3

�

  
�

WYKAZ CI
GÓW KOMUNIKACYJNYCH O OBIEKTÓW OBSŁUGI KOMUNALNEJ do całorocznego 
utrzymania, oczyszczania i zimowego utrzymania�

�

�

�

  
�

  
�

Nazwa ulicy, Przebieg Kategoria 



parkingu lub ci�gu 
pieszego 

utrzymania�

Ci�g pieszy wzdłu� rzeki 
Cedron 

od ul. Wałowej do ul. Obro�ców Helu wraz z kładk� na rzece i 
schodach w rejonie rzeki 

1�

Ci�g pieszy ul. 
Kochanowskiego 

od ul. Kochanowskiego do ul. St. Panek 2�

Ci�g pieszy przy boisku ul. 
Partyzantów 

od ul. Kochanowskiego do ul. Obr. Helu 1�

Ci�g pieszy od SKM 
Nanice 

od przystanku SKM do ul. Cichej oraz przej�cie przez tory i DK Nr 6 
do ul. Kociewskiej 

2�

Ci�g pieszy od tunelu 
dworca głównego 

od tunelu przy ul. Broniewskiego do ul. 	eromskiego oraz do ul. 
Przemysłowej 

2�

Ci�g pieszy od ul. 
Sobieskiego do ul. 
Bukowej - Skwer R. 
Osowickiej 

oraz wzdłu� szkoły LO w stron� Os. Harcerskiego 2�

Ci�g pieszy przy hotelu 
Bliza 

od ul. Sobieskiego do Urz�du Gminy Wejherowo 2�

Ci�g pieszy – Skwer 
Reginy Osowickiej 

od ul. Bukowej do ul. Sobieskiego 2�

Ci�g pieszy od ul. 
Kaszubskiej do Prusa 

od ul. Kaszubskiej do ul. Prusa 2�

3 Ci�gi piesze do rzeki 
Cedron 

od ul. 12 Marca do rzeki Cedron 2�

Ci�gi pieszy od ul. 
Judyckiego do rzeki 
Cedron 

od rzeki Cedron do parkingu ul. Rze�nieckiej wraz z kładk� 2�

Ci�g pieszy od parkingu do 
ul. Puckiej 

od parkingu przy ul. Wałowej do ul. Puckiej ( przedłu�enie ) 2�

Ci�g pieszy wzdłu� DK Nr 
6 

od ul. Ja�minowej do ul. Wa�kowskiego 2�

Ł�cznik ul. Jana z Kolna do 
ul. I Brygady Pancernej 

za ekranem akustycznym 2�

Zej�cie do tunelu ul. 
Abrahama/�w. Jana 

od ul. �w. Jana do tunelu 2�

Drogi rowerowe na terenie 
miasta 

wszystkie zlokalizowane w pasach dróg gminnych np.. Necla, 
Staromły�ska, wzdłu� rzeki Cedron oraz wzdłu� Chopina i Of. 
Pia�nicy 

2�

Chodniki oraz ci�gi pieszo 
- jezdne nale��ce do miasta

wszystkie wzdłu� nieruchomo�ci miejskich 2�

Przej�cia dla pieszych 
przez ulic�

wszystkie przy drogach gminnych 1�

Parkingi nale��ce do 
Gminy Miasta 

Parkingi płatne: Pl. Piłsudskiego, Sobieskiego, Mickiewicza, 
Ko�ciuszki, Klasztorna, 12 Marca, Pucka  

1�

Północna, Wałowa, D�browskiego, Srebrna, Rejtana, 1 Maja, 
Wybickiego, Weteranów, Sobieskiego, Roszczynialskiego, Dworcowa, 
Jacka, Strzelecka, Bukowa, Sportowa, Iwaszkiewicza, Hallera, 
Reformatów- nieutwardzony  

2�

Przystanki i zatoki 
autobusowe 

wszystkie na terenie Miasta bez wzgl�du na rodzaj drogi przy których 
si� znajduj�, zgodnie ze schematem nr 1 

1�



Drogi wewn�trzne nie 
zaliczane do dróg 
gminnych 

m.in.. Od ul. Przemysłowej do Metalzbytu, do ul. Heyki, pomi�dzy ul. 
Rogaczewskiego i Ł�gowskiego, pomi�dzy ul. Graniczn� i 
Karnowskiego ( przy kotłowni ) ul. 12 Marca 213 ( wjazd na posesj�), 
Harcerska 8 oraz inne nie wymienione nale��ce do miasta 

4�

Parking przy Muzeum 
Pi�miennictwa 

wraz z wjazdami od ul. Parkowej 1�

Nie utwardzone przej�cia 
dla pieszych 

wszystkie nale��ce do miasta 1�



Zał�cznik nr 4

WYKAZ NIERUCHOMO�CI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI GOSPODARCZYMI

L.p

.  

ADRES nr 

działki 

obr�b 

Powierzchnia 

działki w m
2

Kategoria 

utrzymania 

czysto�ci 

Kategoria 

zimowego 

utrzymania 

1 12 Marca 186 50/3, 
50/4 

14 725 
4 4

2 Sobieskiego 320 94/1 16 1073 
4 4

4 Kopernika 9 102/1 16 1043 
4 4

6 3 Maja 8A 247/7 16 252 
4 4
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     Zał�cznik nr 5�
       

Wykaz posesji obj�tych przedmiotem zamówienia�

     

Wykaz budynków w samoistnym posiadaniu Gminy Miasta Wejherowa �

Lp. Adres nr działki obr�b 
powierzchnia 
działki w m2 

Kategoria 
utrzymania 
czysto�ci 

Kategoria 
utrzymania 
czysto�ci�

1 12 Marca 169 94 14 970 3 3�
2 3 Maja 45 287/1 16 542 3 3�
3 Kopernika 10 132 16 654 3 3�
4 Kopernika 15 99 16 663 3 3�
5 Kopernika 17 98 16 561 3 3�
6 pl. J. Wejhera 7 354 15 606 3 3�
7 Przebendowskiego 5a 472 15 343 3 3�
8 Sobieskiego 252 136 15 391 3 3�
9 Sobieskiego 336 69 16 1671 3 3�

10 Sobieskiego 275 152 16 631 3 3�
11 Sikorskiego 84 55 13 885 3 3�
12 �miechowska 37 134 14 808 3 3�
13 �w. Jacka 6 335 15 1530 3 3�
14 �w. Jacka 15 �w. Jacka 17  370 15 474 3 3�
15 �w. Jana 5 35 15 582 3 3�
16 Wałowa 8 80 15 438 3 3�

Zestawienie budynków komunalnych�
17 10 Lutego 3 119 16 918 3 3�
18 10 Lutego 8 

114 16 650
3 3�

19 Kopernika 22 3 3�
20 12 Marca 185 

429/1 15 426
3 3�

21 12 Marca 185A 3 3�
22 12 Marca 187 

428/1 15 1200
3 3�

23 12 Marca 187 A 3 3�
24 12 Marca 222A 196/2 15 60 3 3�
25 12 Marca 234 A 225/1 15 271 3 3�
26 3 Maja 29 300/3 300/4 16 295,424 3 3�
27 3 Maja 47 277 16 280 3 3�
28 3 Maja 49 A 283 16 590 3 3�
29 3 Maja 49 B 278 16 1386 3 3�
30 Bukowa 10 310/6 16 937 3 3�



31 Bukowa 11 184/8 16 983 3 3�
32 Drzewiarza 3  870/1 Go�cicino 2282 3 3�
33 Gniewowska 14 

376/2 14 1905
3 3�

34 Gniewowska 16 3 3�
35 Harcerska 18 lokal nr 48   27,7 3 3�
36 Iwaszkiewicza 6  

3/31 10 3107
3 3�

37 Iwaszkiewicza 6 A  3 3�
38 Iwaszkiewicza 27 

3/15 10 9211

3 3�
39 Iwaszkiewicza 29 3 3�
40 Iwaszkiewicza 31 3 3�
41 Iwaszkiewicza 33 3 3�
42 Judyckiego 9 206/9 207/1 208 15 1013 3 3�
43 Judyckiego  8,10 30 14 820 3 3�
44 Judyckiego 12  4 14 929 3 3�
45 Kalwaryjska 2a 347   16 472 3 3�
46 Karnowskiego 1 132/8 6 619 3 3�
47 Klasztorna 2 356 15 333 3 3�
48 Klasztorna 4 357 15 253 3 3�

49 Kopernika 1  
109/4,109/3, 
109/1  16 980 3 3�

50 Kopernika 13
100/1 100/2 16 673

3 3�
51 Kopernika 13A 3 3�
52 Kotłowskiego 4A 

151 4 3700
3 3�

53 Kotłowskiego 4 B 3 3�
54 Krzy�owa 3  380 14 540 3 3�
55 Marynarki Wojennej 54 160 17 872 3 3�
56 Mickiewicza 3 391 15 843 3 3�
57 Pl J. Wejhera 18 139/2 15 474 3 3�
58 Przemysłowa 5B 18/39 6 165 3 3�
59 Przemysłowa 36A  15/27 6 9764 3 3�
60 Przemysłowa 36B 15/27 2 9764 3 3�
61 Przemysłowa 38 15/5 2 2153 3 3�
62 Przemysłowa 42 

15/20 2 3092
3 3�

63 Przemysłowa 44 3 3�
64 Reformatów 2 410 15 118 3 3�
65 Reformatów 13 

474 15 760
3 3�

66 Reformatów 13A 3 3�
67 Sobieskiego 257 169/5 16 952 3 3�
68 Sobieskiego 263 166/1 167/3 16 1115 3 3�
69 Sobieskiego 282

120/2, 120/3 252/1 15
281, 319, 
455 

3 3�
70 Sobieskiego 215A 3 3�
71 Sobieskiego 328 63/20 16 817 3 3�
72 Sobieskiego 338 

31/3 16 3577
3 3�

73 Sobieskiego 338 A 3 3�
74 Sportowa 6 

19/2 18 10247
3 3�

75 Sportowa 8 3 3�
76 Strzelecka 13 233/2 16 1586 3 3�
77 �miechowska 8 314/2 14 822 3 3�
78 �miechowska 25 128/2 14 665 3 3�
79 �w. Jacka 1  362 15 241 3 3�
80 �w. Jacka 1A 361/6 15 82 3 3�
81 �w. Jacka 8 334 15 1370 3 3�
82 �w.Jacka 18 325 15 620 3 3�



83 �w. Jacka 19 1 17 2945 3 3�
84 Wałowa 15 70/1 15 509 3 3�
85 Wałowa 16 69/1 15 159 3 3�
86 Wniebowst�pienia 5B 91/14 14 936 3 3�
87 Wschodnia 26 454 14 369 3 3�
88 Zamkowa 2  6 17 180 3 3�
89 Zamkowa 4  

5 
17 742

3 3�
90 Zamkowa 6 3 3�
91 Zamkowa 8 

7 17 3057
3 3�

92 Zamkowa 10 3 3�
93 Os. Kaszubskie 28 (Przedszkole Bajka) 98,4 10 3718 3 3�
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